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VELKOMMEN TIL AMB17ION - FORORD, KAREN BLINCOE

VILJEN TIL AT GØRE
DET NØDVENDIGE
Så er det nu folkens... ikke flere undskyldninger, ikke mere udenomssnak...
ud af dynerne. Vi skal ændre det danske samfund fra at være ikke-bæredygtigt
til at være bæredygtigt – inden 2030. Og vi kan.
Vi har nu 17 specifikke Verdensmål at gå efter – jeg vil hellere kalde dem
’samfundsmål’. Meget klare og enkle mål. Vi kan vælge at prokrastinere og
gøre målene komplicerede. Det er vi gode til, for det forhindrer processen.
Men den går ikke længere. Teknologien, økonomien, klimaændringerne,
flygtningestrømmene, jordens ressourcer og mange andre faktorer venter på,
at vi tager ansvar og håndterer udfordringen. Og vil det. Det er jo netop kun et
spørgsmål om viljen til at gøre det, der skal gøres. Intet andet.

Forord af Karen Blincoe,
arbejdende
bestyrelsesformand
for Chora Connection

FN’s 17 verdensmål:
Den 27. september 2015
vedtog 193 medlemslande
FN’s 17 verdensmål,
inklusive 169 delmål.
Dermed fik verden en ny
fælles ramme for den
bæredygtige udvikling
mod 2030.

Regeringsledere har underskrevet lange deklarationer, baseret på den gode
hensigt, siden 1992, hvor det på Rio Konferencen i Brasilien blev slået fast, at
miljøet lider overlast, og at menneskets eksistens som følge deraf er truet.
Siden da har hundredevis af forskere verden over forsøgt at overbevise
politikere, virksomheder og diverse aktører i vore samfund om, at truslen er reel,
at vi må og skal konfrontere den og agere.
Nu er de lange deklarationer kogt ned til 17 mål.
Dem kan og skal vi imødekomme.
Chora Connection tog dem til sig i sommeren 2016. Vi besluttede, at de 17
Verdensmål skulle danne rammen om vort arbejde med bæredygtighed i
Danmark fra nu af. Vi gik i gang med at samle mange af jer i ekspertgrupper
omkring seks seminarer med fokus på verdensmålenes akupunkturpunkterne BE,
EAT, GROW, LEARN, LIVE og MAKE for at belyse verdensmålsproblemerne i det
danske samfund. Vi ved, at kan vi definere og detaljere problemerne, så har vi
en mulighed for at løse dem.
Vi har skabt det samfund og den verden, vi lever i. Det er et faktum. Vi kan
derfor også skabe et samfund og en verden, hvor de 17 Verdensmål er nået.
Der er unægtelig mange vægtige grunde til at komme i gang. I kender dem
lige så godt som jeg. Danmark er det 6. største ressourceforbrugende land i
verden. Det kan vi ikke længere lade sidde på os.
Derfor skabte Chora Connection AMB17ION, som genererede 130 originale
ideer og 20 konkrete tiltag om de 17 Verdensmål i en dansk kontekst. Der
er projekter nok til alle. Hjælp os og hinanden med at få dem udviklet og
implementeret.
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NEXT STEPS
Ord skal blive til handling.
Handling er en del af Chora Connections DNA. Første skridt er dette
idekatalog. Næste skridt er at gå videre med en undersøgelse og konkretisering
af de enkelte oplæg.
I Chora Connection følger vi nu op på de konkrete oplæg med møder med
de allerede interesserede. Vi undersøger sammen potentialet for udvikling af
nye markante prototyper. Vi tager også fat i nogle af de 130 originale ideer i
kataloget.
Enkelte deltagere/arbejdsgrupper har allerede taget stafetten og er gået i
gang. Dem følger vi med stor interesse. Materialet er åbent, og det er vores
ønske, håb og opråb, at I deltager i den videre proces, hvor handlingerne skal
realiseres.
Selvom I ikke var med på AMB17ION eller ikke nåede at skrive jer på en konkret
opgave, er I velkomne til at kontakte os.
God læselyst og handling!
Vi glæder os til samarbejdet – og til et bæredygtigt Danmark.

På vegne af Chora Connection,
Karen Blincoe

Fra AMB17ION arbejdscamp 1. december på Teaterøen
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INTRO TIL FN’S 17 VERDENSMÅL:
MÅLENE FOR EN
BÆREDYGTIG GLOBAL
UDVIKLING
17 mål for jordens bæredygtige udvikling i de næste femten år! Har man hørt
mage? Det har man ikke.
Det er den mest ambitiøse og omfattende vision og plan, der nogensinde er
set. For det er en vision, og det er en plan. Visionen er et billede af en bedre
verden, hvor der er mindre ulighed og fattigdom, mere ligestilling, en mere
ligelig fordeling af sundhed, uddannelse, mad, vand og forbrug, og hvor der
er mere retfærdighed og mere samarbejde på kryds og tværs af lande og
kontinenter.

Af Steen Hildebrandt,
Ph.d., professor emeritus
AU og bestyrelsesmedlem
i Chora Connection.

Planen er en påpegning af en række områder og tiltag, der samlet set
kan føre verdens lande i retning af disse fremtidsbilleder. Planen handler
også om formidling af viden om målene og om måling af og rapportering
om, hvor landene er i forhold til de enkelte mål og hvilke konkrete planer
landene har for de næste års politik og indsats. Det gælder for verden, og
det gælder for Danmark, dvs. for Regeringen, alle kommuner, virksomheder,
uddannelsesinstitutioner mm.

Man skal se disse 17 mål både som en kilde til håb for en bedre verden og
som en nødvendighed for at rette op på en faretruende udvikling på en række
felter. Realistisk set skal man betragte den meget korte periode på 15 år som
udtryk for, at underskriverne af de 17 mål, dvs. regerings- og statsledere fra
193 lande, anser det for en absolut nødvendighed, at verdens lande seriøst,
vedholdende og uden unødigt ophold tager fat på at omsætte de 17 mål og
de 169 delmål til konkrete initiativer og handlinger.
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Men samtidig er det vigtigt at forstå og forholde sig til det budskab, der også
er indeholdt i de 17 mål, nemlig at det er muligt for verdens lande at afskaffe
mange af de kilder, der i dag gør livet næsten ubærligt for mange millioner
mennesker rundt om på kloden; ubærligt på grund af tørke, mangel på vand,
sanitet, sund mad, sundhedsydelser og uddannelsesmuligheder, samt krig,
udnyttelse og forfølgelse mm. Det overordnede princip for de 17 mål er, at
ingen må lades tilbage. Det er et smukt og værdigt princip, der understreger
det selvfølgelige, at alle mennesker er lige værdige.

”SOM ENKELTINDIVIDER HAR VI ALLE ET
ANSVAR OG ET MEDANSVAR FOR MÅLENES
UDBREDELSE, FORMIDLING, FORSTÅELSE OG
REALISERING...”
Målene repræsenterer en referenceramme for verden. Målene er på den måde
hævet over en række nationale dagsordener og problemstillinger; og målene
bør også være en fælles referenceramme for forskellige religiøse anskuelser
og bevægelser og dermed være hævet over de enkelte religioner. Målene bør
i praksis kunne blive det, der ligger som en grundlæggende intention, nemlig
at være en fælles ambition for verdens lande, regeringer og parlamenter. Som
enkeltindivider har vi alle et ansvar og et medansvar for målenes udbredelse,
formidling, forståelse og realisering.

Fra AMB17ION arbejdscamp 1. december på Teaterøen
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BAGGRUND FOR
AMB17ION
AMB17ION er
Chora Connections
platform for udvikling
af nye prototyper,
der realiserer FN’s 17
Verdensmål i en dansk
kontekst.

Chora Connection initierede AMB17ION i 2016, og samler med jævne
mellemrum praktikere og pionerer, kunstnere og forskere, spontane og
formelle forandringsledere fra ind- og udland til seminarer, workshops og
arbejdscamps, for at udvikle og kvalificere nye handlinger, der demonstrerer
hvordan samfundsproblemer kan løses bæredygtigt inden for rammerne af
FN’s 17 verdensmål.
Formålet med AMB17ION var at igangsætte konkrete handlinger og initiativer,
der kan understøtte en bæredygtig udvikling af det danske samfund. De nye
prototyper genereres i tæt samarbejde med aktører på tværs af sektorer og
brancher og skal løse en række konkrete samfundsproblemer.
AMB17ION ARBEJDSCAMP
AMB17ION kulminerede med en arbejdscamp, der blev afholdt d. 1 december
2016 på Teaterøen i København, hvor 100 mennesker i løbet af 12 timer
udviklede nye visionære idéer til handling i en unik ramme skabt af scenograf
Dorte Holbek og madkunstner Mette Martinussen.
Som optakt til AMB17ION holdt Chora Connection 6 optaktsseminarer
med hver sit tema, der som akupunkturpunkter skulle aktivere de 17
verdensmål. Temaerne var LEARN, BE, MAKE, LIVE, EAT og GROW. Resultatet
fra seminarerne var udfordrende oplæg til arbejdet på arbejdscampen
AMB17ION.
Deltagerne i både seminarer og arbejdscamp favnede bredt; både forskere,
formelle forandringsledere, pionerer, store og små NGO’er, praktikere, by og
land, unge og ældre. Deltagerliste for både seminarer og arbejdscamp findes
bagerst i idekataloget.
DAGENS PROCES
Formålet med dagen var først og fremmest at sætte fokus på handlinger. Det
vil sige på det vi kan gå ud og starte i morgen, og som vil skabe bæredygtig
forandring.
Vi havde prioriteret, at alle deltagere skulle have mulighed for at forberede
sig, komme med bidrag og få en stemme. Forud for begivenheden var alle
deltagere derfor blevet bedt om at medbringe to bud på handlinger inden
for et af de 6 temaer. I formiddagens workshop præsenterede alle deltagere
deres input og markerede efterfølgende hvilke input man fandt mest
relevante i forhold til følgende fire kriterier:
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•
•

•
•

Ambition: Tiltag, der kan skabe en markant forandring.
Vigtighed: Tiltag, der kan gøre en betydelig forskel enten for hele
samfundet eller for de befolkningsgrupper eller områder, der står dårligst i
forhold til Verdensmålene.
Mod: Tiltag, der bryder med vaner, tabuer og traditioner eller omfatter
anderledes partnerskaber.
Attraktion: Tiltag, vi kan være stolte af og som på sigt kan udbredes,
opskaleres eller kopieres ud i landet eller/og internationalt.

Inden for hvert tema blev 3-5 oplæg valgt som grundlag for resten af dagens
arbejde. Eventuelt suppleret med andre originale oplæg skulle deltagerne
beskrive den stafet, der skulle gives videre til dagens øvrige arbejdsgrupper.
Det blev til i alt 20 såkaldte aktionstavler. Deltagerne fik over middag
mulighed for at vælge hvilken af de 20 aktionstavler man ønskede at
arbejde med i grupperne: 1: Make & Grow, 2: Eat & Live, samt 3: Be & Learn.
I eftermiddagens workshop fik deltagerne først mulighed for at gå i dybden
med opgaven efter eget valg, derefter for at give kommentarer til en anden
gruppes aktionstavle.

IDEKATALOG
Resultatet fra AMB17ION 2016 er nærværende idékatalog med 20
kvalificerede oplæg og 130 originale ideer til konkrete handlinger, der
kan kickstarte en bæredygtig omstilling både lokalt og globalt inden for
rammerne af FN’s 17 verdensmål.
Aktionstavlerne er blevet udarbejdet som procespapirer med ”flyvende
udskiftning”. Derfor har vi for læsevenlighedens skyld samskrevet de
respektive gruppers noter under overskrifterne: Hvad? Hvorfor? Hvordan?
og Hvem? Derudover har vi ikke foretaget prioriteringer eller vurderinger,
da vi har bestræbt os på at være så loyale over for materialet som muligt.
Vi beklager, hvis det visse steder har medført en tekst, der kan fremstå
indforstået eller ufærdig.
Vi har valgt at markere hvert bidrag med de verdensmål, som vi vurderer er
særlige for det enkelte forslag. Mange forslag vedrører flere og i visse tilfælde
alle verdensmål, men vi har valgt at fremhæve de verdensmål, som den
konkrete handling særligt vedrører.
Som introduktion til temaerne har vi bedt de tre oplægsholdere, der
også indledte eftermiddagens workshops, om at bidrage med et kort
introducerende skriv der reflekterer deres oplæg på dagen.
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OVERSIGT OVER DE 20
KONKRETE TILTAG
MAKE #01
MAKE #02
			
MAKE #03

SDG AWARD 2017
PPP-ACCELLERATOR / PRIVATE-PUBLIC-			
PARTNERSHIP
MÆRK VERDEN

GROW #04 DEMOKRATISKE PENGE
GROW #05 OBLIGATORISK BÆREDYGTIGHEDSVURDERING
			AF POLITIK
GROW #06 JORDEN SOM FÆLLESEJE
GROW #07 OMSTILLINGSKANALEN
LIVE #08
LIVE #09
LIVE #10
LIVE #11

DEN RESILIENTE FORSØGSBY
LOKALOMRÅDER VIRKELIGGØR VERDENSMÅL
FRA LANDBRUG TIL ALTERNATIV BRUG
KOMPOSTERBAR EMBALLAGE TIL FØDEVARER

EAT #12
FRA KOSTPYRAMIDE TIL KOSTKANON
EAT #13
OMLÆGGE DANMARK TIL ET (STADIG MERE) 		
			BÆREDYGTIGT FOREGANGSLAND
EAT #14
GRØN HVIDBOG
LEARN #15
LEARN #16
LEARN #17

CURRICULUM FOR FN’S VERDENSMÅL
VERDENSMÅLENES LOKALE LØSNING
DEN CIRKULÆRE BORGER

BE #18 		
BE #19 		
BE #20 		

LIGE SUNDHED TIL ALLE
LIVSKUNDSKABER I SKOLEN
MAKROSKOP
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TANKER OM MAKE &
GROW
MAKE og GROW sessionerne før og under arbejdscampen AMB17ION
fokuserede på nogle af de mest åbenlyse, nærværende og centrale
udfordringer i relation til Verdensmålene, og samtidig nogle af de vanskeligste
og mest dilemmafyldte udfordringer, nemlig måden hvorpå vi producerer og
anvender forbrugsgoder, og dermed trækker på klodens kapacitet.
Løsningerne på disse udfordringer ser i mange tilfælde helt åbenbare ud,
men samtidig indeholder disse løsninger også nogle af de mest vanskelige
dilemmaer og barrierer. Vanskelige fordi de rører ved, og udfordrer
grundelementer i, den menneskelige psykologi, nemlig vores drive for vækst.
Claus Stig Pedersen, Ph.d.,
Adjungeret professor AAU,
Bæredygtighedsdirektør,
Novozymes A/S og
bestyrelsesmedlem i
Chora Connection.

Hvad skal der til at få menneskeheden til at bevæge sig mod et mere
ansvarligt forbrug og produktionsmønster? Hvad skal der til at sikre et
forbrug og produktionsmønster, som ikke bare tilfredstiller vores behov i
dag, men som også vil være i stand til at tilfredstille vores behov, og vores
efterkommeres behov, i en fremtid, hvor vi vil være mange flere mennesker på
jorden, som gennemsnitligt vil have en højere levestandard end i dag? Det var
nogle af de centrale spørgsmål i MAKE og GROW sessionerne.
MAKE og GROW sessionerne gik således direkte i kødet på Verdensmål 12:
Ansvarligt forbrug og produktion, som blandt andet har følgende delmål:
I 2030 sikre bæredygtig og efficient brug af naturens ressourcer, i 2030
halvere mængden af mad, der globalt ender som affald i detailledet og hos
forbrugeren, og reducere tabene gennem resten af kæden fra jord til bord, i
2020 sikre miljømæssigt forsvarlig håndtering af kemikalier og affald gennem
hele deres livscyklus og signifikant reducere udledninger til luft, vand og jord
for at minimere skader på miljø og menneskers sundhed, i 2030 reducere
mængden af affald væsentligt gennem affaldsforebyggelse, reduktion,
genanvendelse og recirkulering.
Gode og umiddelbart rimelige delmål fordi der er bred enighed om, at
befolkningsudviklingen de kommende årtier stort set er givet, og det er
usandsynligt at befolkningen vil opgive et stigende forbrug af goder.
Løsningen på denne udfordring kræver derfor helt grundlæggende, at
miljøeffektiviteten, i måden hvorpå vi producerer og forbruger, bliver mange
gange større de næste årtier.
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Det er en stor udfordring både teknologisk og samfundsmæsigt. Vi
overraskes imidlertid, heldigvis, igen og igen over de effektivitetsforbedringer
virksomheder kan levere gennem målrettet og profitdrevet innovation af nye
og bedre løsninger. Den gode nyhed er derfor, at bæredygtige forbrugsog produktionssystemer formentlig er teknisk mulige inden for overskuelig
fremtid, samt at mange virksomheder allerede er i fuld gang med at udvikle
og markedsføre løsninger, som trækker i den retning. Den endnu bedre nyhed
er det, at potentialerne i virksomhedernes teknologier åbenbart er langt
større, end hvad der endnu er realiseret.
Den knapt så gode nyhed er, at de nuværende markedsmekanisker, og
dermed forretningsmuligheder, åbenbart ikke motiverer en frigivelse af
virksomhedernes potentialer i en hastighed og i et omfang, der synes behov
for i forhold til sikring af bæredygtige forbrugs- og produktionssystemer.
Der er således behov for et bedre samspil mellem de centrale aktører:
virksomheder, myndigheder og forbrugere/borgere. Et bedre samspil således,
at de løsninger, vi som samfund har brug for til sikring af bæredygtige
forbrugs- og produktionssystemer, bliver de løsninger myndighederne fremmer,
og de løsninger forbrugerne foretrækker.

Claus Stig Pedersen. Fra AMB17ION arbejdscamp 1. december 2016 på Teaterøen

Historien viser, at det ikke er nemt at få dette samspil til at fungere, og at
området er besværet af modsatrettede interesser, men hvad kan vi gøre for
at skubbe på denne udvikling?
Alt tyder på, at vi kan løse MAKE & GROW udfordringerne - hvis vi vil! Men
hvorfor gør vi det så ikke bare? Hvad står i vejen? Hvorledes kan vi skabe det
nødvendige træk i samfundet og i markedet?. Hvorledes skabes motivationen
for de nødvendige forandringer?
Store spørgsmål som diskuteres overalt i verden og som generelt savner
gode svar. Store spørgsmål som også blev diskuteret på MAKE & GROW
sessionerne, hvor konkrete ideer som bidrager til løsninger på disse
udfordringer, blev generet. Ideer som præsenteres i det følgende.
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TEMA: MAKE
AMB17ION seminaret
MAKE blev afholdt
hos Chora Connection
den 30. september,
med deltagelse af 12
eksperter med forskellige
fagligheder og fra
forskellige sektorer.
Find deltagerliste bagerst
i kataloget.

Temaet MAKE tog oprindeligt sit udgangspunkt i spørgsmålet:
HVORDAN BLIVER DANSK PRODUKTION OG FORBRUG ET EKSEMPLARISK
IDEAL I DEN GLOBALE BÆREDYGTIGE UDVIKLING?
Oplægget fra MAKE seminaret til AMB17ION var at give forslag til hvordan vi:
1. Skaber nye strukturer, rammer, mål og metoder, f.eks. økonomiske
redskaber til at skabe transparens – eksempelvis i leverandørkæden, herunder
regulering, så det gode valg ikke kun styres af moral. F.eks. modeller til
intentionel true cost accounting, der indregner negative miljøomkostninger i
prisen på forbrugsgoderne.
2. Styrker samarbejder omkring bæredygtige løsninger, både mellem
offentlige og private virksomheder, organisationer og individer samt store
markedsførende virksomheder. Fordi både etablering af partnerskaber og
praktisering af partnerskabsaftaler har vist sig at være en stor udfordring
og barriere for den bæredygtige transformation.
3. Fokuserer på det øgede forbrug, der reducerer effekten af den
teknologiforbedrede miljøeffektivitet. Fordi den øgede miljøeffektivitet af den
teknologiske udvikling ikke reducerer forbruget tilstrækkeligt, men fører ofte
til en øget forbrugsaktivitet. Hvis vi skal opnå den nødvendige og forventede
effekt af en teknologiudvikling, skal den følges af en adfærdsændring.
4. Fastholder og udvikler vores position som bæredygtigt foregangsland
gennem løsningsorienterede designprocesser, opfindsomhed og klare målkrav.
Fordi vi frem for at begrænse eller afvikle denne stærke danske tradition
bør bruge den til at udvikle fremtidens bæredygtige samfund og udvikle
skalerbare modeller og metoder, der også kan bidrage til andre landes
udvikling.
5. Mobiliserer de lokale aktører, herunder SMV’er med udgangspunkt i et
samlende why, så der kan udvikles nye modeller for bl.a. cirkulær økonomi,
recycling/upcycling og distributed manufacturing. Fordi der er behov for at
eksperimentere og udvikle løsninger i lokale økosystemer i tættere relationer
mellem bl.a. producent og forbruger, bl.a. i styrkelsen af den cirkulære
økonomi.
Følgende tre konkrete oplæg blev dagens resultat indenfor temaet MAKE. De
25 originale ideer til MAKE ses bagerst i kataloget.
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#01 - SDG AWARD 2017
‘BØRSEN GAZELLE
PRIS 2017’ relaterer til
Verdensmål:

HVAD:

En stor årlig pris overrakt til en virksomhed, der har integreret SDG’erne og
samtidig genereret et overskud, som bruges klogt videre, herunder til
innovation i SMV’er med drifkraft fra Verdensmålene. Prisen skal udvide
rammen for, hvad virksomheder skal, samt belønne dem, der investerer i at
flytte sig – med det største impact loop.
Prisstrukturen designes f.eks. så Chora Connection/AMB17ION årligt udpeger
de årlige cases på baggrund af en inkluderende proces (alm. danskere + børn),
samt et fagligt råd af eksempelvis investorer, NGO’er, kreative mm.
Prisen kobles eventuelt til en frontfigur og uddeles i samarbejde med Børsen.
Evt. tv-program (DR). Prisen omfatter også voxpop med almindelige danskere,
som kan bruges i undervisning.

HVORFOR:

Forpligtelse ved
AMB17ION:

Verdensmålene er formulerede langsigtede behov, som virksomheder skal
fremtvinge løsninger på.
Der er behov for at inspirere erhvervslivet i forhold til at implementere
Verdensmålene i forretningsplanerne, for at skabe et positivt narrativ om
bæredygtighed og fremhæve de fyrtårne, der kan vise vejen frem.
Og erhvervslivet ELSKER konkurrencer.

1. Nille Skalts
2. Maria Ana Petrera
3. Carsten Ohm
4. Gry Knoop
5. Rasmus Vincentz
6. Thomas Ravn
7. Tobias Tøstesen
8. Helene Bjerre-Nielsen
9. Stine Kirstein Junge
10. Tue Lindqvist

HVORDAN:
Design af pris-format, herunder:
• Udvikling af et Verdensmåls-vurderingsværktøj, f.eks. baseret på Novozymes
værktøj.
• Identificere hvilke brancheforeninger, der er de rigtige partnere
• Indgå samarbejde med danske revisorer omkring udvikling af (prototype på)
lovpligtige SDG-målinger for virksomheder.
• Designe nomineringsstruktur, hvor man eventult bliver nomineret, men
først kan modtage pris efter 1-2 år, når impact er bevist. Evt. en tilknyttet
rådgivning + en observatør, der måler.
• Overveje skiftende fokus for prisens tildeling – ideen, skaleringskapacitet,
prototyper. Design af andre koncepter, f.eks. et tv-program: SDG Factor, Den
store Verdensmål-dyst, eller accelerator der måler mest impact over tid.

HVEM:
Chora Connection, Børsen, Sustainia, Merkur Andelskasse, UN Global Compact,
Gapminder, Danske Revisorer, DI, DE, m.fl.
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#02 - PPP-ACCELLERATOR
(PRIVATE-PUBLIC-PARTNERSHIP)
‘PPP-ACCELLERATOR’
relaterer til Verdensmål:

HVAD:

Vi skal udvikle, etablere og drive en platform for match-making mellem centrale
aktører om en bæredygtig samfundsudvikling.
Platformen skal tilvejebringe:
• Inspiration – hvilke Verdensmål er særligt relevante i konkrete cases.
• Relation – matching mellem aktører med samme behov og udfordringer.
• Legitimitet - gennem samarbejde.

HVORFOR:
Forpligtelse ved

Partnerskaber er det 17. Verdensmål: Partnerskaber for handling, men også en
forudsætning for alle de øvrige Verdensmål. Manglende eller ineffektive partnerskaber er en barriere for indfrielse af Verdensmålene overalt i verden.

AMB17ION:
1. Susanne Krigslund
2. Christian Dietrichsen
3. Anne Holl Hansen
4. Tue Lindqvist
5. Bente Milton

HVORDAN:
AMB17ION bruges som kick-off platform for aktivering af partnerskaber
• Alle deltagere kontaktes efterfølgende
• Alle prototyper udvikles i partnerskaber

6. Maria Ana Petrera
7. Stine Kirstein Junge

HVEM:
•
•
•
•

Chora Connection/AMB17ION som platform
NGO’er
Virksomheder
Myndigheder
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#03 - MÆRK VERDEN
‘MÆRK VERDEN’ relaterer
til Verdensmål:

HVAD:
Udvikling af nye platforme til intuitiv værdiforståelse, som kan skabe bedre
interface mellem miljøpåvirkning og forbrug - så man kommunikerer til hjertet
og ikke til hjernen ved at synliggøre personlig konsekvens af forbrug, og flytte
fokus fra målbare facts, til rationel tankegang/spiritualitet.
Eksempelvis:
• Et skoleprogram om bæredygtighed med fokus på egen handling
• Et uddannelsesprogram for skoler, derarbejde med kulturforandring
• Kvittering/økoregnskab f.eks. gennem dankort

HVORFOR:
Forpligtelse ved

Viden er ikke nok – vi skal have oplevelse og mening.

AMB17ION:
1. Jacob Rafn

HVORDAN:
Design af et system, der indikerer ny kultur, når børn bliver voksne.
Der skal:
• Arbejdes med børn som ambassadører i familien
• Udvikles uddannelsesformater med mindst et modul pr. år
• Sættes fokus på det lokale: Hvordan er vi bæredygtige på vores skole?

HVEM:
•
•
•
•
•

IT systemarkitekt
Aktører inden for økosystemtænkning
Uddannelsesinstitutioner, herunder livslang læring
Eksperter inden for økonomi, filosofi/etik
Borger-/forbrugerrepræsentanter
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TEMA: GROW
AMB17ION seminaret
GROW blev afholdt hos
Chora Connection den 12.
oktober, med deltagelse
af 9 eksperter med
forskellige fagligheder og
fra forskellige sektorer.
Find deltagerliste bagerst
i kataloget.

Temaet GROW tog oprindeligt sit udgangspunkt i spørgsmålet:
HVORDAN FÅR VI SKABT EN REEL, ANSVARLIG OG BÆREDYGTIG UDVIKLING I
OG FRA DANMARK?
Oplægget fra GROW seminaret til AMB17ION var at give forslag til hvordan vi:
1. Motiverer et nyt stærkt politisk lederskab som artikulerer de bevægelser,
der er i gang både nedefra og oppefra til en stærk vision for et bæredygtigt
Danmark, herunder sikre både forankring af vision, og implementeringen med
langsigtede, adfærdsregulerende rammevilkår og lovgivning.
2. Finder nye værdier for måling af vores samfundsudvikling som i langt
højere grad er fokuseret på trivsel, viden, kultur, natur og ikke mindst lighed.
Fordi vi skal skabe et alternativ til de forbrugsbaserede værdier, hvis vi skal
undgå et dystopisk fremtidsscenarie med bl.a. klima- og miljøkatastrofer,
totalitære styreformer og stadig større ulighed og usikkerhed.
3. Radikalt skifter fokus fra en vareøkonomi til en serviceøkonomi,
bl.a. gennem dele- og omsorgsøkonomier samt en ny prisregulering på
forbrugsgoder, der indeholder miljøomkostninger. Fordi en eventuelt fortsat
vækst skal afkobles fra en fortsat øget ressourceudnyttelse, bl.a. ved at flytte
fra produkt til service, fra ejerskab til anvendelse.
4. Manifesterer en ny vækstforståelse gennem nye måleparametre og
værdiberegninger, både hvad angår beregning af omkostninger (f.eks. true cost
accounting), indtægter (f.eks. social return on investment) og den overordnede
samfundsøkonomi (BNP vs BNH), fordi vi ved at indregne den bæredygtige
omstilling i den økonomiske kontekst bl.a kan værdisætte skyggeøkonomien, og
derved styrke f.eks. dele- og omsorgsøkonomien.
5. Skaber ny værdiforståelse i uddannelsessystemet, både i de økonomiske
uddannelser og i uddannelsen af vores børn og unge, så der er et stadig større
fokus på empati, samtænkning, lighed, og de antropocene livsvilkår. Fordi
det markedsøkonomiske vækstimperativ har en voldsom indflydelse på vores
forståelse af, hvad der skaber værdi og udvikling i vores samfund, er der brug
for at ændre DNA’et i vores værdiforståelse og derfor også i uddannelserne.
Følgende 4 konkrete oplæg blev dagens resultat for temaet GROW. De 25
originale ideer til GROW ses bagerst i kataloget.
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#04 - DEMOKRATISKE PENGE
‘DEMOKRATISKE PENGE’
relaterer til Verdensmål:

HVAD:

Det skal handles på at skabe nye muligheder for, krav om og incitament til
åbenhed om investeringer hos: Pensionskasser, Banker, Investeringsfonde
/-foreninger, Institutionelle investorer i forhold til bl.a. globale og andre skjulte
værdikæder samt social impact bonds, herunder skabe mulighed for belønning
for investeringers social return on investment.
Tiltagene skal skabe incitamenter for risikoaverse profit-aktører, herunder den
umiddelbare oplevelse af et lavere return on investment, omgå de manglende
lovkrav og overkomme de udbredte gentlemen agreements i investeringsbranchen om at være tavse om investeringsforholdene.
Endelig skal øget transparens udfordre, hvordan vi pr. automatik opgør vækst
og profit.

Forpligtelse ved
AMB17ION:
1. Tanja Aertebjerg
2. Stine Junge

HVORFOR:
FN’s verdensmål forudsætter, at vores penge investeres ud fra det fælles bedste
med et ansvarligt, langt sigte. Transparens er nødvendigt for at den ”politiske
forbruger” kan handle politisk i forhold til sine investeringer.

HVORDAN:
Der skal iværksættes en oplysningskampagne om bl.a. hvor mange investeringer,
der gøres, og hvordan de kan påvirkes.
Der iværksættes en forbrugerdreven bevægelse, der kræver afrapportering af
finansiel aktivitet, og derved skabe incitamenter for virksomheder og aktører,
der arbejder transparent.
Fremhæve og understøtte alternative finansielle rollemodeller (fonde, crowd
funding etc.)

HVEM:
• WEF, OECD
• DI, DE, DA
• Ejere af pensionskasser, f.eks. fagforeningerne mm.
• Politiske finansielle forbrugere
• Kommunikationsaktører
• Finansielle ”rollemodeller”
• Designere
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#05 - OBLIGATORISK BÆREDYGTIGHEDSVURDERING AF POLITIK
‘OBLIGATORISK
BÆREDYGTIGHEDSVURDERING AF POLITIK’ relaterer
til Verdensmål:

HVAD:

Udbredelse af en bevægelse, der stiller krav om, at alle lovforslag og politikker
skal redegøre for konsekvenser for bæredygtighed: økonomisk, socialt og
miljømæssigt, for at danne grundlag for en oplyst debat om pris/værdi af
politiske tiltag. Samt udvikling af metoder og rammer for denne redegørelse.

HVORFOR:
Der er behov for en synliggørelse af, hvordan Verdensmålene kan bruges som
målestok for dansk politiks ansvarlighed ift. de 3 bæredygtighedsdimensioner
+ globalt.

HVORDAN:
I første omgang skal der arbejdes med at skabe afklaring omkring:
• Verdensmålenes bæredygtighedskriterier
• Hvilke ressourcer/kompetencer er der behov for?
• Forestillet kontroltab
• Politisk risiko for failure
Forpligtelse ved
AMB17ION:
1. Maria Ana Petrera
2. Stine Junge

HVEM:
•
•
•
•
•

Mindlab
Kompetencesekretariat
Justitsministeriet (lov)
Organisationer som overvåger
Universiteter (udvikler modeller)
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#06 - JORDEN SOM FÆLLESEJE
‘JORDEN SOM FÆLLESEJE’
relaterer til Verdensmål:

HVAD:

Sikre omstilling til økologisk drift og lette adgang til jorden ved at købe jorden
fri gennem udvikling af nye ejer- og finansieringsformer til omlagt landbrug.
Formålet er bl.a. at:
• Accelerere udbredelsen af økologisk mm. landbrug
• Skalere den igangværende udvikling fra pionerniveau til mainstream
• Udvikle nye forretningsmodeller for landbruget
• Skabe mere fleksible ejerformer og agilitet for omstilling
• Sikre befolkningsgrundlag i landsbyerne
• Skabe synergi mellem forskellige tiltag, f.eks. folkeaktier, grøn jordbrugsfond,
m.fl.

HVORFOR:

Forpligtelse ved

Fordi landbruget er låst i en 360 mia kr. stor gældskrise, som står i vejen for en
grøn omstilling. Jorden er ikke længere det værd, man har betalt for den, og
dermed holdes der kunstigt liv i et landbrug, fordi man ikke kan sælge fra. Dertil
kommer et forestående generationsskifte med en overvejende andel af +60-årige
landmænd, der har 3-10 år tilbage, før der skal overdrages til næste generation.

AMB17ION:
1. Mikkel Klougart
2. Cecilie Meyer

HVORDAN:
Etablering af platforme, der udvikler prototyper på nye forbruger- eller
statsejede landbrug, der opkøbes og forpagtes til de unge landmænd/
borgerne.
Prototypen starter med en botttom-up model, hvor man satser på fondstilskud
og folkeaktier drevet af private ildsjæle, organisationer, pensionskasser.
(eventuelt kan Danmarks Økologiske Jordbrugsfond være prototype/testlab).
Senere etableres et laboratorium for nem adgang til forpagtning af
landbrugsjord, nye boformer, landsbyer med fælles landbrugsdrift/mikrodrift.
Det kunne være i partnerskab med COOP.
På lang sigt - inden 2050 - arbejdes der for en national omlægning, eventuelt i
samarbejde med EU, staten, bankerne, i form af et europæisk redningsprojekt
med en omlægning af den tidligere landbrugsstøtte.

HVEM:
Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, Det Økologiske Råd, Danmarks
Naturfredningsforening, lokal investorkapacitet med andre kriterier, Lods-ejere
af store jordområder, dem der har interesse i bundne penge i lange perioder
med lavt afkast, pensionskasser <- krav fra investorer.
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#07 - OMSTILLINGSKANALEN
‘OMSTILLINGSKANALEN’
relaterer til Verdensmål:

HVAD:

En samlende, kommunikerende, rådgivende og uddannende platform for
formidling af bæredygtighed på nye måder, der som et faciliterende, inviterende
alternativ til public service løfter, danner, inspirerer, peger, samler, vender
perspektiver og driver bæredygtig folkeoplysning.

HVORFOR:
Mainstream medier tager ikke denne store folkeformidlingsopgave på sig.
De ved ikke, hvordan den skal håndteres, og det er en barriere for en
bæredygtig omstilling.

Forpligtelse ved
AMB17ION:
1. Berit Nørgaard
2. Tobias Tøstesen
3. Vera Mader
4. Gry Knoop

HVORDAN:
Der skal etableres en formidlingsplatform, der kan lære af og leve sig ind i dem,
man vil formidle til og involvere dem aktivt før, under og efter.
Der skal bl.a. skabes formidling, der går fra at udsende pressemeddelelser til at
udvikle historier i miljøer, der går fra et indforstået fagsprog til et åbnende og
inkluderende sprog, fra historier til handling, fra krise til løsning.

5. Kristian Mølhave
6. Bente Milton

Platformen finansieres gennem crowd funding/folkeaktier: at være en del af
noget værdibaseret, jordnær formidling og abonnementsordning.

HVEM:
• Verdens Bedste Nyheder/Danida
• The Why-foundation
• Sustainia
• UN Global Compact
• Office for the future
• TV-Drama?/dramatikere
• Virtual reality
• E-learn
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BÆREDYGTIGE
FØDEVARER KRÆVER
NYTÆNKNING HOS
OS ALLE

Man forudsiger, at verdens befolkning vil tælle 9-10 mia. mennesker i midten
af det 21. århundrede. Med udsigt til så mange verdensborgere hører man
ofte, at så mange mennesker vil vi simpelthen ikke kunne brødføde, med
mindre vi skruer landbrugsproduktionen i vejret. Vi er dog nødt til at sætte
spørgsmålstegn ved den konklusion! Det er forståeligt nok, at nogen ser frem
til et endnu større marked, som et større antal verdensborgere umiddelbart
signalerer, men en udvidelse af landbruget – i hvert fald det landbrug, vi
kender i dag – kan miljøet simpelthen ikke holde til.

Af Katherine Richardson,
professor og leder af
Sustainability Science
Centre, Københavns
Universitet.

Selv med øget effektivitet inden for landbruget vil øget fødevareproduktion
baseret på nuværende praksis betyde en betydelig reduktion i naturområder,
og omdannelsen af væsentligt flere naturarealer til landbrugsjord vil ske på
bekostning af biodiversitet. Derudover spiller naturområder en vigtig rolle
ift. lagring af CO2. og derfor vil en reduktion af naturområder forværre
de menneskeskabte klimaforandringer. Dertil kommer, at en udvidelse af
landbruget, som vi kender det i dag, vil kræve flere af jordens vandressourcer,
hvor disse i forvejen er under ekstremt pres.
Endelig vil en udvidelse af landbruget øge både udslippet af reaktivt kvælstof
og fosfor til miljøet, samt anvendelsen af pesticider. Reaktivt kvælstof kan
danne potente drivhusgasser og dermed bidrage til klimaudfordringen.
Udledning af både kvælstof og fosfor forårsager forurening af vandmiljøet,
mens udledning af kvælstof og pesticider truer de drikkevandsforsyninger,
som også er nødvendige for fremtidige generationers overlevelse. I parentes
skal det også bemærkes, at fosfor er en begrænset ressource, som man burde
værne om for at sikre, at fremtidige generationer også har adgang hertil.
Når vi ikke kan regne med, at dedikere flere af jordens arealer til landbrug
eller øge forbruget af kunstgødning og pesticider, hvordan skal vi så
kunne brødføde verdens befolkning i fremtiden? En ting er selvfølgelig,
at landbrugspraksis skal udvikles med henblik på øget effektivitet, hvor
”effektivitet” forstås som en øgning af fødevareproduktionen ift. anvendte
ressourcer, og hvor ”ressourcer” ikke forstås som penge, men som jord, vand
og brug af naturen som affaldsplads for reaktivt kvælstof og fosfor samt
pesticider.
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Effektivisering af landbrugspraksis burde således være en topprioritet i alle
lande, der forventer, at bidrage til fremtidens fødevareproduktion.
Effektivisering af landbrugets ressourceforbrug vil dog næppe være nok til at
stille sulten hos 9-10 mia. mennesker. Nogen siger derfor, at vi bliver ”nødt” til
at finde frem til alternative fødeemner, som kan øge størrelsen af udbuddet
af fødevarer. Her nævnes der f.eks. ofte insekter, og der foregår p.t. et større
udviklingsarbejde – ikke mindst i Danmark – for at finde frem til insektretter,
som vil appellere til den vestlige smag. Der er absolut intet forkert i at
spise insekter, og det gør man i forvejen i mange kulturer. Imidlertid bliver
man nødt til at spørge, om det virkelig er nødvendigt at øge størrelsen af
fødevareudbuddet for at sikre mad til fremtidige generationer. I dag kasserer
verdenssamfundet omkring en tredjedel af de fødevarer, der bliver produceret.
Hvis man kunne anvende al den mad, vi producerer, men ikke spiser i dag, vil
man så ikke kunne stille sulten hos mange flere mennesker?
Det er således ikke kun landbruget, der skal forandres, hvis fremtidige
generationer skal blive mætte. Effektiviteten i hele fødevaresystemet skal
øges, og ”hele fødevaresystemet” inkluderer også dig og mig! Vi har behov
for en vis mængde kalorier hver dag for at overleve. Den miljøbelastning,
som er forbundet med produktion af de kalorier vi indtager, er meget
forskellig. Også vi bliver nødt til at ”effektivisere” vores madvaner, ved at lade
miljøbelastningen forbundet med produktionen indgå i overvejelserne, når vi
vælger vores madvarer, hvis fremtidens generationer skal få mad på bordet!
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TEMA: LIVE
AMB17ION seminaret
LIVE blev afholdt hos
Chora Connection den 5.
oktober, med deltagelse
af 11 eksperter med
forskellige fagligheder og
fra forskellige sektorer.
Find deltagerliste bagerst
i kataloget.

Temaet LIVE tog oprindeligt sit udgangspunkt i spørgsmålet:
HVORDAN BLIVER DANMARK ET FOREGANGSLAND FOR BÆREDYGTIGE,
INTELLIGENTE SAMFUND?
Oplægget fra LIVE seminaret til AMB17ION var at give forslag til hvordan vi:
1. Radikalt øger forståelsen for og en ansvarlig navigering i den 4.
industrielle revolution: digitalisering og automatisering, herunder bl.a.
infrastruktur, uddannelse, arbejdsmarkedets udvikling, økonomisk prioritering,
øget ulighed samt udnyttelse af bæredygtighedspotentialet.
2. Udvikler og fremmer langsigtede, adfærdsregulerende rammevilkår for
den stærke globale vision, som de 17 verdensmål udgør. Samtidig er der behov
for en stærk vision for Danmarks formål i en fremtid, der både er bæredygtig
og digital. Fordi vi allerede har viden, teknologiske løsninger, designmodeller
og eksisterende infrastruktur, som understøtter en bæredygtig udvikling.
3. Designer byerne til at nudge og tvinge borgerne til en bæredygtig
adfærd, herunder en udnyttelse af det digitale potentiale, bl.a. gennem
udvikling af rammevilkår understøttet af bigdata-kortlægning af borgernes
adfærd. Fordi byerne rummer stort potentiale til at motivere til og udgøre
rammerne for bæredygtig adfærd og livsførelse. Det kræver bl.a. levering
gennem planlov og samarbejde mellem borgere, virksomheder, administration
og politikere. Byerne udgør også et systemisk potentiale til bæredygtig
udvikling.
4. Fremmer udviklingen af bæredygtig energiforsyning, der både kobler
nye teknologier til produktion og opbevaring, reduceret forbrug af biomasse
og som udnytter de bæredygtige fordele ved et kollektivt ejet forsyningsnet.
Fordi vi allerede er et langt stykke af vejen og kan nå længere med de
eksisterende teknologier, hvis de både bakkes op af en ambitiøs, langsigtet
plan og nye samarbejder både mellem offentlige og private aktører.
5. Opskalerer løsninger til håndtering af affald, materialecyklus,
genanvendelse og upcycling, bl.a. for at stoppe den omfattende
plastikforurening. Fordi affald skal anskues som en ressource, og for at
udnytte potentialet i den cirkulære økonomi bl.a. i forhold til at skabe lokal
værdi og nye arbejdspladser.
Følgende 4 konkrete oplæg blev dagens resultat indenfor temaet LIVE. De 24
originale ideer til LIVE ses bagerst i kataloget.
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#08 - DEN RESILIENTE
FORSØGSBY
‘DEN RESILIENTE
FORSØGSBY’ relaterer til
Verdensmål:

HVAD:

En fysisk og virtuel by hvor alle essentielle varer og funktioner produceres lokalt,
og som har sin egen valuta.
Prototypen skal bl.a. omfatte eksempler, hvor detailhandel kombineres med
produktion on location og undervisning.
Forsøgsbyen er en kombination af en fysisk testby og et virtuelt univers, der
er designet over den fysiske by, og hvor designet i det virtuelle univers testes
i den fysiske lokalitet.
Den virtuelle testby udvikles gennem crowd design og skal fungere som en
videnssourcingplatform.

HVORFOR:

Forpligtelse ved
AMB17ION:
1. Erik Kristiansen
2. Lena Schenk
3. Oleg Kofoed
4. Julie Holck
5. Christian Dietrichsen
6. Bjørn Haslund-Gjerrild
7. Bente Milton
8. Henrik Gretoft
9. Berit Nørgaard

Efterspørgslen efter nye måder at leve på er stigende, og der arbejdes allerede
med resiliens, men der er brug for at udvikle det 100%.
Store forandringer sker især på communityplan!
Oplægget bygger på tesen om, at en større lokal sammenhængskraft styrker
både resiliens og bæredygtighed, bl.a. gennem den sociale sammenhængskraft,
lokal bæredygtighed og styrkelse af livskvalitet.
Koblingen af det fysiske og det virtuelle univers styrker prototypeudviklingen og
muligheden for både at teste og skalere.

HVORDAN:
Prototypen omfatter et testsamfund, der både udgør fysisk minisamfund –
eksempelvis på Bornholm eller et byområde i Valby, samt en virtuel overbygning/
understøtning/oversætning.
Processen tilrettelægges med identificering af et fysisk område, opbygning af
virtuelt univers og tilvejebringelse af finansiering.
Mulige områder kunne være: En landsby på Bornholm eller et mindre byområde i
Valby.
Modningsproces 1: Design og afholdelse af intelligente events, opbygning i virtual reality, prototype på eksempelvis en kombination af butik/værksted/design/
undervisning/læring. Proof of concept. Udvikling af spilleregler og værdigrundlag.
Modningsproces 2: Fortælling – igangsættelse, mandat og mobilisering, identifikation af lokale potentialer holdt op mod Verdensmålene, prototyper og læring,
skalering.

HVEM:
Udvalgte bysamfunds formelle eller spontane forandringsledere.
Lokale aktører: detailhandel, liberalt erhverv, ejendomsejere,
civilsamfunds-aktører, lokale håndværkerlaug.
IT-partner, kommune/region, Realdania.
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#09 - LOKALOMRÅDER
VIRKELIGGØR VERDENSMÅL
‘LOKALOMRÅDER
VIRKELIGGØR
VERDENSMÅL’ relaterer til
Verdensmål:

HVAD:

Mobilisering af lokalområder til at engagere sig i enkle, realistiske initiativer,
som forandrer og realiserer verdensmålene lokalt, herunder kobler Verdensmålenes visionerne med midlerne i den lokale kultur, f.eks. ny lokal valuta, der
fremmer lokalekredsløb/regional tænkning ift. produktion/forbrug.
Mobilisering af aktører, der udfordrer vaner og ’hvad er godt for mig-tænkning’,
bl.a. ved at fokusere på det, der er godt for den enkelte ved Verdensmålene.
Højskoler som forandringsagenter/udvikling af prototyper.

HVORFOR:
Global forandring afhænger af et stærk lokalt engagement med inddragelse af
forskellige aktører, som handler og skaber fornyelse – og forbinder.

HVORDAN:

Forpligtelse ved
AMB17ION:
1. Niels Johan
2. Erik Kristiansen
3. Marianne Bo Paludan
4. Tina Unger
5. Berit Nørregaard
6. Vera Mader
7. Rasmus Vincentz
8. Jeppe Læssøe

Vi skal:
• Hacke systemet nedefra med samskabelse, nye fortællinger og modeller.
• Etablere videncentre og proces-/demokratikonsulenter, der hjælper 		
lokalsamfundet til at gribe ’magten’ over udviklingen.
• Lære af økosystemer i eksisterende transitionsbyer, og berette hvad andre
er lykkedes med.
• Inddrage borgerne ud fra et motiverende grundlag, også folk i f.eks.
Kartoffelrækkerne kan bidrage til at modarbejde hungersnød og ulighed,
f.eks. gennem system for overskudsmad til byens hjemløse, et bevidst
forbrug mm.
• Designe landskaber, der har mange funktioner.
• Bruge højskoler, som læringsrum for alle borgere.
• Opbygge fællesskaber, der værdsætter forskellighed, eventuelt i
samarbejde med Realdania og landsbyklynger.
• Påvirke lokalplaner til at inkludere Verdensmål.

HVEM:
•
•
•
•
•

Lokale ildsjæle & brobyggere og entreprenører, eksempelvis i
Kartoffelrækkerne og på Bornholm og Højskolerne
KBH Kommune/relevante styrelser
DR/Radio 24/7
Virksomheder
Fonde
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#10 - FRA LANDBRUG TIL
ALTERNATIV BRUG
‘FRA LANDBRUG TIL
ALTERNATIV BRUG’
relaterer til Verdensmål:

HVAD:

Prototyper på dyrkning af fødevarer på alternative måder og steder, herunder
afgrøder til fødevareproduktion og andre formål, f.eks. isolering, biomasse,
afgrøder med multifunktioner.
Design af modeller, der omfatter recirkulation og kompost, herunder design
efter permakulturprincipper.
Indtænke hele værdikæden: producent – distribution – salg.
Er baseret på analyse og design af business case og værdikæde, herunder
andelstænkning.
Inddrager lokalområdet.
Inddrager sociale aspekter eksempelvis integration og uddannelse af flygtninge

HVORFOR:
Der er behov for et mere fornuftigt ressourceforbrug til en voksende
middelklasse.
C02 neutralitet har også betydning for lokale samfund.

Forpligtelse ved
AMB17ION:
1. Helene Bjerre-Nielsen

HVORDAN:
Erfaringsudveksling med andre beslægtede projekter under opstart, indsamling
af viden og erfaringer, udvikling og optimering.
Design og beskrivelse af prototype, herunder for mobilisering af eksisterende
fødevareproducenter/landmænd.
Opstart af demonstrationsprojekter/testforsøg f.eks. i forbindelse med
Langelandsprojektet, hvor projekt-ide er i opstartsfase.

HVEM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andelstanken 2.0 (Langeland), pilotprojekt på Langeland
deljorden.dk
Madfællesskabet
Praktisk Økologi
Distributions- og salgsnetsaktører
Sociale aktører
Business/finansierings-aktører
Forsknings og uddannelsesinstitutioner
Græsrødder, fællesskaber (energi, vand) eksempelvis Samsø & Bornholm
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#11 - KOMPOSTERBAR EMBALLAGE
TIL FØDEVARER
‘KOMPOSTERBAR
EMBALLAGE TIL
FØDEVARER’ relaterer til

HVAD:

Hjælpe fødevareproducenter og distributører med konkret at skifte fra plast til
komposterbart emballage.

Verdensmål:

HVORFOR:
Forurening med mikroplast begrænses.
Ved at undgå plastikemballage sænkes CO2 forbruget. De kasserede fødevarer
kan desuden let komposteres evt. med biogas som biprodukt.

HVORDAN:
Forpligtelse ved
AMB17ION:

Mobilisere detailkæder og forbrugerorganisationer til at påvirke udviklingen
bl.a. mod ændret lovgivning.
Udbrede information om konsekvenser af plastforurening og værdien ved at
kunne bruge affald til biogas.

1. Rie Winkler
2. Tue Lindqvist

HVEM:
•
•
•
•
•
•

COOP
Grøn hverdag
Forbrugerorganisationer
Emballageproducenter, eks. Tetra Pack
Private fonde, eks. Carlsberg Fonden
Fødevarefællesskaber
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TEMA: EAT
AMB17ION seminaret
EAT blev afholdt hos
Chora Connection den 10.
oktober, med deltagelse
af 16 eksperter med
forskellige fagligheder og
fra forskellige sektorer.
Find deltagerliste bagerst
i kataloget.

Temaet EAT tog oprindeligt sit udgangspunkt i spørgsmålet:
HVORDAN BLIVER DANMARK ET ANSVARLIGT FOREGANGSBILLEDE FOR
BÆREDYGTIG FØDEVAREPRODUKTION?
Oplægget fra EAT seminaret til AMB17ION var at give forslag til hvordan vi:
1. Omlægger landbruget og havbruget/fiskeriet, til et reelt bæredygtigt
land- og havbrug, hvor der ud over økologisk balance fokuseres på naturens
og fødevarernes vitalitet, fødevarekvalitet, produktionens kalorieregnskab,
biodiversitet, arbejdspladser, bedriftsstørrelse, arealomlægning og cirkularitet.
Fordi landbruget og fiskeriet gennem bl.a. afgrødeforædling, industrialisering
og kapitalisering har udviklet sig til den industri, der har størst betydning for
Danmarks negative økologiske fodaftryk.
2. Reviderer alle fødevaresektorens uddannelser med et nyt fokus på
bæredygtig udvikling. Det gælder både i foodservice, grossistleddet og
land- og havbruget. Vi skal grundlæggende ændre vores forståelse for og
tilgang til fødevaresektoren. Fordi det er en markant barriere for bæredygtig
transformation, at der mangler viden om og færdigheder til eksempelvis
kompostering, forædling, sorter, permakultur, råvarevitalitet, råvareanvendelse,
forretningsmodeller mv.
3. Omlægger fødevaresektorens værdikæde, herunder grossistleddet,
hvor afstanden mellem producent og forbruger reduceres, hvor oprindelse
får større fokus, og grossistleddet tager et markant større ansvar. Det kunne
være igennem et grossist-/leverandørkædemanifest eller dansk charter for
fødevarer. Fordi der er tale om et samlet system, hvor alle led skal skabe en
bæredygtig transformation i synergi. Erfaringen er, at jo kortere afstand desto
større er mulighederne for at skabe en fødevareværdikæde, der både fremmer
kvalitet, bevarer vitalitet og giver værdi for producent og forbruger.
Følgende 3 oplæg blev dagens resultat indenfor temaet EAT. De 19 originale
ideer til EAT ses bagerst i kataloget.
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#12 - FRA KOSTPYRAMIDE TIL
KOSTKANON – EN NY VÆRDIKÆDEINFRASTRUKTUR
‘FRA KOSTPYRAMIDE TIL
KOSTKANON’ relaterer til
Verdensmål:

HVAD:

En ny, kulturbåret værdikædeinfrastruktur, baseret på holistisk viden som bygger
bro mellem elementer i fødevarerne, på tværs af niveauer fra jord til bord og på
tværs af fag, som del af en livslang uddannelse i dybdesundhed & fødevareforståelse.

HVORFOR:

Forpligtelse ved
AMB17ION:

Mad er kultur, og de globale fødevaresystemer er institutioner.
Den adfærdsændring, der er nødvendig skal være kulturbåret.
Der er derfor behov for at:
• Opkvalificere hele tilgangen til bæredygtighed
• Skabe transparens og sammenhængskraft
• Styrke æstetik, skønhed & velsmag
• Skabe reelt grundlag for livsglæde
• Udvikle nye bæredygtige vækstbegreber

1. Tina Unger
2. Birte Brorson
3. Thomas Roland
4. Gry Knoop
5. Lena Schenck

HVORDAN:
Design af en ”ny værdi infrastruktur”, der baserer sig på et lærings- og et
personligt relationsnetværk mellem:
• Varetagerne af relationen muld/dyr/planter: landmænd og fritidshavedyrkere
• Forbrugerne
• Afsætningsledet, herunder det hjemmeproducerede, lokale
• Offentlige institutioner: pædagoger, lærere, læger, sygeplejesker
• Uddannelsesinstitutioner
Første skridt: Infographic design af aktører, roller, muligheder, relationer etc.
Andet Skridt: Igangsætning af eksempler, udvikling af metoder og redskaber til
skabe den kulturbårne omstilling.

HVEM:
•
•
•
•
•

Varetagerne af relationen muld/dyr/planter: landmænd og fritidshavedyrkere
Forbrugerne
Afsætningsledet, herunder det hjemmeproducerede, lokale
Offentlige institutioner: pædagoger, lærere, læger, sygeplejersker
Uddannelsesinstitutioner: eks. mad+ landbrug+ folkeskole
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#13 - OMLÆGGE DK TIL ET MERE
BÆREDYGTIGT FOREGANGSLAND
‘OMLÆGGE DK TIL ET
MERE BÆREDYGTIGT
FOREGANSLAND’ relaterer
til Verdensmål:

HVAD:

Udvikle nye modeller for fødevareproduktion, som:
• Vægter fællesskaber, mangfoldighed, biodiversitet, jordens frugtbarhed.
• Tester nye former for ejerskaber, herunder crowdfunding og andelsbevægelsens 3.0. på f.eks. gartnerier/gårde/dyr/slagterier/laug, hvor alle/flere har
andele i produktionen.
• Afsøger nye relationer mellem: hav & jord & by&land/urban farming samt
mikrolandbrug.
• Bryder silotænkningen.
• Har fokus på muligheder/sprækker.
• Identificerer barrierer, bl.a. lovgivning.

HVORFOR:
Som landbrugsland har vi brug for et paradigmeskifte, og skabe Den Nye Store
Historie, som vi er en del af.
Der er behov for at synliggøre igangværende initiativer og skabe synergi, læring,
en fællesskabsfølelse og håb.

Forpligtelse ved
AMB17ION:
1. Tina Unger
2. Birte Brorson
3. Thomas Roland
4. Christian Dietrichsen
5. Tanja Aertebjerg

HVORDAN:
Vi skal etablere en platform af videns- og handlingspersoner, der kan:
• Koordinere nuværende initiativer
• Understøtte forandringsagenter
• Skabe synlighed om de mange initiativer
• Skabe læring + netværk og forskning
• Identificere barrierer, og iværksætte modeller til udfordring af disse

HVEM:
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktikere, madhåndværkerne, landmænd
Græsrødder
Senere: LF -COOP – Danish Crown
Men især det politiske Danmark (også kommunalt)
Medier
Kommuner + organisationer
Vidensinstitutioner
Bornholm/Svaneke som case
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#14 - GRØN HVIDBOG
‘GRØN HVIDBOG’ relaterer
til Verdensmål:

HVAD:

Udarbejde et oplæg til beslutninger, der kan drive udviklingen mod et
bæredygtigt fødevaresystem, herunder gøre status på udfordringerne (gæld,
jordfrugtbarhed, levevilkår etc.), så Verdensmålene i praksis kan blive
implementeret i en dansk cirkulær fødevareøkonomi.

HVORFOR:
Vi har kørt linen ud på mange områder – men vi kan stadig nå at handle.
Der er behov for at løfte niveauet for debat og løsninger, samtidig med at det er
inkluderende og tager det bredest mulige udgangspunkt.

Forpligtelse ved
AMB17ION:
1. Berit Nørgaard
2. Rie Winkler

HVORDAN:
Udarbejdelse af:
• En kombineret digital ”Grønspættebog” med eksempler på projekter og
udfordringer/videndeling, og en ”Blank bog”, hvor folk kan melde egne ideer
og bidrag ind.
• En platform for vidensdeling og erfaringsudveksling.
• En ”projekt-platform”, der kobler folk som vil arbejde med et problem med
nogen, der har et problem. f.eks. sammen med universiteter.

HVEM:
•
•
•
•
•
•
•

Entreprenører
Praktikere
Universiteter
Interesseorganisationer
Grønne investeringsinstitutter
Oplysningsforbund
Uddannelsesinstitutioner
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AT UDDANNE SIG
TIL OG UDVIKLE
ET BÆREDYGTIGT
SAMFUND
I de seminarer, der var en del af forberedelsen og optakten til AMB17ION
arbejdscamp og på selve arbejdscampen, var det en klar og gennemgående
opfattelse, at bæredygtighed er både en nødvendighed og en mulighed –
næsten en selvfølge. Måske er vi også i samfundet i bredere forstand på vej
mod en sådan erkendelse? På vej er en meget upræcis angivelse; men uanset
det, er der to vigtige aspekter i dette.

Af Steen Hildebrandt,
Ph.d., professor emeritus
AU og bestyrelsesmedlem
i Chora Connection.

Det ene aspekt handler om samfundets øjeblikkelige situation med hensyn
til bæredygtighed. Markedskræfterne får lov til at tale et meget voldsomt
sprog, som i mange sammenhænge overdøver sociale, etiske og miljømæssige
hensyn. Økonomisk vækst får lov til at være det dominerende hensyn i stort
set alle anliggender. På det sociale område er det åbenbart, at alt for mange
mennesker ikke føler, at de har en plads i fællesskabet; de er og føler sig
ekskluderet. Der er et skred i det værdisæt i samfundet, der hidtil har båret
det demokratiske system – og som derigennem bl.a. har sikret et vidtstrakt
hensyn til mindretallene.

”DER ER SKRED I DET VÆRDISÆT I SAMFUNDET,
DER HIDTIL HAR BÅRET DET DEMOKRATISKE
SYSTEM...”
Der er i samfundet en stigende følelse af afmagt, bl.a. på grund af en
oplevelse af retningsløshed og kompleksitet. En følelse, der går hånd i hånd
med en stigende udbredelse af angst, depression, usikkerhed mm. Vi tror
på, at vi som samfund er på vej mod en stadig mere klar bevidsthed om
bæredygtighed, og samtidig er det vores forståelse, at det er en vej uden
ende. Det er en lærings- og bevidsthedsproces, der varer ved, og som fører os
både til mere og mere erkendelse og til mere og mere bæredygtig handling.
Det andet aspekt handler netop om lærings- og bevidsthedsprocessen,
hvilket i det væsentlige vil sige den måde, som vi forstår og forholder os til
børn og unge på. Spørgsmålet er, hvorledes vi uddanner fremtidens børn og
unge til at blive de bedst egnede til at videreudvikle et bæredygtigt samfund.
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Hvordan skal vi som samfund – dvs. som voksne – forstå vores ansvar og rolle
i denne sammenhæng? Det er måske det vigtigste af alle de spørgsmål, vi
skal stille os selv.
Vi peger i det følgende på muligheder og flere spørgsmål, men vi hævder ikke
at have færdige svar. Vi påstår, at daginstitutions-, folkeskole-, pædagogog læreruddannelsesområderne er vigtige og må gives betydelig mere
opmærksomhed. Det er en selvfølge, at børn og unge (såvel som voksne)
skal lære en række kognitive færdigheder; det er der bred enighed om;
hvad der derimod ikke ser ud til at være en særlig stor forståelse for, er
betydningen af at lære børn og unge livskundskab, herunder at støtte børn
og unge i udviklingen af mere selvberoenhed og øgede empatiske evner. Vi
er i den forbindelse overbevist om, at alle bestræbelser på disse områder
skal tage udgangspunkt i og acceptere, at systemisk tænkning, digitalisering,
globalisering og diversitet er vigtige og varige fænomener, som skal danne
baggrund for initiativer og metodeudvikling på de nævnte - og andre områder.
Det er vigtigt, at vi både som rollemodeller og som ansvarlige for al formel
undervisning og uddannelse fokuserer på børns og unges udvikling som
mennesker og styrker børns og unges personlighed og personlige udvikling.
Det stiller store krav til pædagoger og lærere, og det stiller selvsagt endnu
større krav til de uddannelsesinstitutioner, hvor pædagoger og lærere
uddannes. Både på de indledende seminarer og på selve arbejdscampen blev
dette understreget og udfoldet.
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TEMA: LEARN
AMB17ION seminaret
LEARN blev afholdt
hos Chora Connection
den 20. september,
med deltagelse af 13
eksperter med forskellige
fagligheder og fra
forskellige sektorer.
Find deltagerliste bagerst
i kataloget.

Temaet LEARN tog oprindeligt sit udgangspunkt i spørgsmålet:
HVORDAN UDDANNER VI FREMTIDENS BØRN OG UNGE TIL PIONERER FOR
FREMTIDENS BÆREDYGTIGE SAMFUND?
Oplægget fra LEARN seminaret til AMB17ION var at give forslag til hvordan vi:
1. Grundlæggende omlægger vores uddannelser for at skabe bæredygtige,
resiliente pionerer i en verden, der får ændrede livsvilkår gennem bl.a.
digitalisering, automatisering, globalisering og klimaeffekter. Dette omfatter
især fokus på livslang læring og uddannelse i livskundskab, fra de tidlige faser
i børns udvikling til efteruddannelse inden for de eksisterende uddannelser.
2. Skaber rammer for livslang livskundskab, der starter med
vuggestuebarnet og omfatter både institutioner, familie og andre
mellemmenneskelige relationer. Fordi uddannelse til bæredygtig udvikling
skal anskues som en dannelse, der dækker hele livet og mange forskellige
dannelsesrelationer, herunder også hjemmet og de lokale kontekster.
3. Styrker sameksistensen mellem mennesker samt mellem mennesker
og økosystemer, blandt andet gennem fordybelse, praktisk kunnen, nære
naturoplevelser, kreativitet, samspilstænkning og opbygningen af et ”vi”.
Fordi bæredygtig udvikling forudsætter demokratisk handling, social
sammenhængskraft og kreativitet samt en modvægt til den digitale hastighed
og uregulerede markedstilpasning.
4. Udvikler nye undervisningsmetoder, -rammer og vurderingskriterier, der
understøtter helhedstænkningen og udviklingsdynamikken i uddannelse til
bæredygtig udvikling. Fordi uddannelse til bæredygtig udvikling skal helt
ind i undervisningens DNA og være et specifikt kriterie for et succesfuldt
uddannelsessystem – på alle niveauer fra indskoling til efteruddannelse.
Desuden blev der sat fokus på behovet for øget internationalt udsyn, større
teknologiforståelse, opbygningen af nye fysiske rammer for helhedsskolen
samt øget diversitet.
Følgende 3 oplæg til dagens resultat indenfor temaet LEARN. De 21 originale
ideer til LEARN ses bagerst i kataloget.
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#15 - CURRICULUM FOR FN’S
VERDENSMÅL
‘CURRICULUM FOR FN’S
VERDENSMÅL’ relaterer til
Verdensmål:

HVAD:

Udvikling af nationale læseplaner for FN’s Verdensmål. Her skal læseplaner forstås bredt, så målene bliver integreret på alle uddannelsesniveauer, og
omfatter forpligtelser til praktisk rettet handling i undervisningen i forhold til
Verdensmålene.
Verdensmålene integreres som læringsmål og -principper og byggesten i
undervisningen.

HVORFOR:

Forpligtelse ved

Fordi den danske stat har forpligtet sig på målene og kan imødegå fremtiden
gennem ansvarlig implementering i uddannelserne.
Et nationalt curriculum er derfor vigtigt for at imødekomme uddannelse for
bæredygtig udvikling.

AMB17ION:
1. Henrik Gretoft
2. Thomas Ravn
3. Mette Gudme
4. Rikke Villumsen
5. Tue Lindquist
6. Bente Milton
7. Erik Kristiansen

HVORDAN:
Vi skal udvikle læringsformer, der inddrager Verdensmålene i undervisningen.
Læringsformerne skal udvikles i samarbejde mellem interesserede skoler &
kommuner (herunder de, der allerede er på vej), landsdækkende repræsentation
af fagfolk samt Verdens Bedste Nyheder og specifikke forskere.
Erfaringerne samles og kan nationalt bruges til at få Verdensmålene i curriculum.
Dette arbejde kan også omfatte udviklingen af en IT-version 1.0., der evt. kan
kobles med eksempelvis Mine Craft, LEGO, Pokemonlignende spil.
Konkret ide: Vindue til Verden: kamera, skærm, netopkobling: folder rummer konkret vindue til Bangladesh.

HVEM:
•
•
•
•
•

De skoler og kommuner, der allerede er på vej
Verdens Bedste Nyheder
Verdenstimen
DPU
”Fagligt sammenskudsgilde” af: virksomheder, myndigheder, borgere,
gartnere, renovationsarbejdere.
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#16 - VERDENSMÅLENES LOKALE
LØSNING
‘CURRICULUM FOR FN’S
VERDENSMÅL’ relaterer til
Verdensmål:

HVAD:

Udvikle lokalt forankrede læringsopgaver, der er relateret til virkeligheden og
baseret på praksisbaseret læring (PBL), hvorved læringen sanseliggøres.
Skabe nyt uddannelsesbaseret kendskab til sit lokalsamfund: hvordan hænger
det sammen økonomisk, socialt, miljømæssigt, og herved gøre verdensmålene
lokalt konkrete.
Skabe lokale ambassadør med faglig legitimitet for hvert af de 17 Verdensmål,
så den faglige legitimitet bliver lokalt forankret.

HVORFOR:
Risici, sårbarhed og muligheder afdækkes gennem lokalkendskab, og gennem
fællesskaber, ændret bevidsthed og konkrete handlinger. Herigennem kan vi
skabe nye robuste, resiliente lokalsamfund.
Der er behov for at skabe en oplevelse af, at alle har en rolle og kan gøre en
forskel i opnåelsen af Verdensmålene.

Forpligtelse ved
AMB17ION:
1. Helene Egholm
2. Vera Mader
3. Charles Woollen
4. Jørgen Martinus
5. Niels Johan JuhlNielsen
6. Ditlev Nissen
7. Ane Rottbøll

HVORDAN:
Man kan f.eks. starte med at udvikle læringsopgaver omkring:
skolehaver, byhaver, lokale energiløsninger, affaldssortering og grønne
gårdmænd opdrager til grøn adfærd.
Skabe sociale begivenheder i lokale boligkarréer.
Udvikle design til nudging, adfærdsændring og styrke evnen til at tænke i nye
løsninger.
Inddrage det globale perspektiv i det lokale.
Facilitere lokale fællesskaber til at omstille til bæredygtighed + myndiggøre sig
selv som omstillingsagent.
Der startes med begivenheder, der markerer startskuddet, hvorefter der årligt
følges op på den lokale udvikling frem mod 2030.
Event -> startskud -> årlig temperatur.
2017 -> 2030.

HVEM:
• Skoler, lokalsamfund, virksomheder, institutioner, borgergrupper, politikere,
kunstnere
• Boligforeninger
• Facilitatorer til bydele/lokale omstillingscentre
36

AMB17ION - KONKRET TILTAG - LEARN

#17 - DEN CIRKULÆRE BORGER,
FRA ELEV TIL LIVSDUELIG BORGER
‘DEN CIRKULÆRE BORGER’
relaterer til Verdensmål:

HVAD:

Udvikling af et koncept for børnehaver og folkeskoler til at lære om Cirkulær
Økonomi (CØ)/vugge-til-vugge, der tager udgangspunkt i hverdagslivet og
skaber en kritisk bevidsthed, helhedstænkning og handlingskompetence, og
hvor der er mulighed for at praktisere socialt entreprenørskab med
udgangspunkt i et virkeligt problem.
Konceptet skal udvikles i og implementeres af tværsektorielle samarbejder, hvor
børnene f.eks. både kommer ud i samfundet, f.eks. på virksomheder, og
virksomheder kommer på skolerne.
Konceptet skal udgøre en ramme, som den enkelte institution kan udfylde,
begyndende i det små.

HVORFOR:
Forpligtelse ved
AMB17ION:
1. Mette Gudme
2. Jeppe Læssøe

Fremtiden er i stigende grad baseret på CØ - både fra et bæredygtigheds-/
ressourceperspektiv, men også fordi det giver økonomisk værdi.
Udviklingen af bæredygtige mindset blandt borgerne, herunder især næste
generation kræver partnerskaber på tværs af siloer og konkrete bottom-up
processer i lokalsamfund.
Fordi der mangler et konkret koncept, som børnehaver og skoler kan tage
udgangspunkt i.

HVORDAN:
Skolerne skal være living labs for CØ, hvilket på sigt kræver nye rammer, f.eks.
afskaffelse af skema og fag.
Projektet skal være en proces hen over et skoleår, hvor der bliver udarbejdet en
overordnet strategi – en ramme – der klæder medarbejderne på.
Det skal samtidig være en fysisk ramme (ikke koncept), som er i pagt med
skolernes overordnede pædagogiske retning og profil, hvor et eller flere af de 17
Verdensmål kan udfoldes, f.eks. køkkenhave – innovatek – globalt lab.
Der skal etableres et korps af praktikere, der vejleder og støtter den enkelte
skole med udvikling + implementering i forhold til skolens profil, muligheder,
rammer, udgangspunkt. Dette understøttes af en gruppe af folkeskolelærere
(pædagoger mfl.), der fungerer som brobyggere imellem virksomheder mm og
skoler m.h.p. Verdensmålene.

HVEM:
•
•
•
•
•

Virksomheder der arbejder med CØ
Forældrene & skolerne
Kommunerne
NGO’er, private fonde
Brobyggerne
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AMB17ION - BE

TEMA: BE
AMB17ION seminaret
BE blev afholdt hos
Chora Connection
den 28. september,
med deltagelse af 11
eksperter med forskellige
fagligheder og fra
forskellige sektorer.
Find deltagerliste bagerst
i kataloget.

Temaet BE tog oprindeligt sit udgangspunkt i spørgsmålet:
HVORDAN BLIVER VI ET BÆREDYGTIGT, HOLISTISK FOLK?
Oplægget fra BE seminaret til AMB17ION var at give forslag til hvordan vi:
1. Ændrer mindset og værdiforståelse i og af vores samfund, herunder
fastholdelse og udvikling af det demokratiske værdigrundlag. Dette for at øge
forståelsen for den bæredygtige nødvendighed, reducere oplevelsen af apati
og magtesløshed, og skabe en stærk og klar sammenkobling mellem forbrug
og livskvalitet.
2. Skaber nye muligheder for en væren i et samfund, hvor den uforløste
virketrang kan få råderum, bruges værdifuldt og eksperimenterende. Fordi
flere og flere mennesker oplever marginalisering og personlig irrelevans
med følge af angst, depression, isolation, aggression og indsnævring af
verdenssyn.
3. Formulerer nye stærke visioner og fortællinger for fremtidens
bæredygtighed, der både kan nuancere de igangværende positive tiltag,
styrke den menneskelige tilgang og samtidig skabe stærke positive billeder
for det enkelte menneske i en bæredygtig fremtid. Fordi det pt. er forbundet
med magtesløshed, afmagt, sorg og angst at give slip på det bestående,
hvilket er en barriere for den handlingsbaserede, bæredygtige forandring.
Især fordi fremtiden ikke synes positiv, men tværtimod dystopisk.
4. Etablerer nye brede fællesskaber, baseret på samhørighed, solidaritet,
kærlighed og empati. Fordi verdensmålene forudsætter, at vi solidarisk finder
nye veje i stærke fællesskaber og partnerskaber på tværs af bl.a. interesser,
sociale tilhørsforhold og status. Fordi fællesskaber skaber sammenhold,
skaber styrke og mod til at gøre en forskel.
Følgende 3 konkrete oplæg blev resultatet af dagens arbejde indenfor temaet
BE. De 16 originale ideer til BE ses bagerst i kataloget.
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#18- LIGE SUNDHED FOR ALLE
‘LIGE SUNDHED FOR ALLE’
relaterer til Verdensmål:

Forpligtelse ved
AMB17ION:
1. Helene Egholm
2. Henrik Thiesen

HVAD:
Vi skal sikre, at alle mennesker kan få adgang til sundhedssystemet, herunder
gennem en øget sundhedsindsats for samfundets svageste. På gade- og
lokalplan skal der etableres multiple adgange til sundhedssystemet, så alle får
mulighed for at bruge systemets ydelser, herunder undersøgelsestilbud.
Dette foreslås suppleret af en mere overordnet ændring af vores syn på
sundhed: kostens betydning, muligheder for forebyggelse, helhedssyn på
kroppen, social forståelse og sundhed, betydning af sunde fællesskaber
– i korthed et helhedssyn på sundhed.

HVORFOR:
Adgangen til sundhedsvæsenets ydelser er ikke lige for alle og skaber
sundhedsmæssig ulighed, der forstærker de allerede eksisterende forskelle,
hvilket har en stor samfundsmæssig omkostning.Bedre og tidligere sundhed
betaler sig og skaber personlig værdi, værdige liv og systemisk styrke.
Vi har brug for at gå fra udstødelse og ekskludering til inkludering, og
respektere menneskets basale rettigheder, herunder skabe bevidsthed om
livsstil, kost og sunde gode fællesskaber.

HVORDAN:
Konkret:
• Skalering af igangværende pilotprojekt med sundhedspersonale på gade-/
lokalplan, der har været i gang på 12. år i Københavns Kommune, fra
kommunalt til regionalt og nationalt niveau.
• Etablere platform for vidensdeling mellem kommunen, regionen og de
berørte NGO’er.
• Etablering af fagligt/politisk/socialt netværk og international sparring
mellem ressourcepersoner, ildsjæle, sundhedsfaglige studerende.
Mere intentionelt:
• Skift i menneskesyn: opfattelse af det hele menneske – don’t leave anyone
behind.
• Skabe bevidsthed om den enkeltes pligt og rettigheder.

HVEM:
•
•

Skoler, lokalsamfund, virksomheder, institutioner, borgergrupper, politikere,
kunstnere, boligforeninger.
Facilitatorer til bydele/lokale omstillingscentre.
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#19- LIVSKUNDSKABER I SKOLEN
‘LIVSKUNDSKABER I
SKOLEN’ relaterer til
Verdensmål:

HVAD:
Intervention i grundskoleundervisning gennem en platform af kunstnere,
videnskabsfolk m.fl. der bakker lærerne op og inspirerer til nye tanker en pressionsgruppe og en appel, der går udenom politikerne.

HVORFOR:
Lykken er miljøvenlig. Vi bliver nødt til at udvikle et alternativt vækstbegreb, der
tager udgangspunkt i indre vækst, og ny adfærd begynder blandt vores børn.
Læsning gennem sansning og bevægelse skaber et intuitivt og spontant
helhedssyn.
At forstå og bidrage til fællesskabet forudsætter indre vækst. Indre vækst
skaber altruisme.
Forpligtelse ved
AMB17ION:
1. Oleg Kofoed

HVORDAN:
Gruppen/platformen skal hacke folkeskolen med elementer af:
• Alvorsdygtighed.
• At lære om det solide. Tidsbegrebet. Om det der varer.
• Syn kinæstesi: Bevægelsen koordinerer sanserne. At lære ting igennem sansning og bevægelse.
• Meditation -> eftersidningsmeditation.
• Erkendelse af fællesskab -> kluddermor med filosofisk oplæg om sammenhængskraft og altings sammenhæng.
• Selvrefleksion, selverkendelse.
• ”eksperter” som gæstelærere (a la huskunstnerordningen) - eventuelt i ”åben
skole” regi.

HVEM:
•
•
•
•
•
•
•

Almindelige ældre mennesker med livserfaring.
Universiteter, firmaer, staten, kommuner
Klasselæreren
Dansere og filosoffer, kunstnere, kokke
Alle forældre og børn og dem uden børn
Også et rum for lærernes indre vækst
Alle fagfolk.
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#20- MAKROSKOP
‘MAKROSKOP’ relaterer til
Verdensmål:

Forpligtelse ved
AMB17ION:

HVAD:
Tiltag, der gør det nemt for den enkelte at se både det store billede og sin egen
rolle i forhold til opfyldelsen fra dansk side af de 17 Verdensmål og i forhold til
realiseringen af et Danmark med samfundssind.
Konkret foreslås to pilotprojekter:
1. Et der er målrettet den enkelte forbruger (mål 12) – i samarbejde med eks.
COOP, Rema 1000 eller Dansk Supermarked og foreslå indkøbsbon’er med
eksempelvis CO2-påvirkning.
2. Et der er målrettet Kommunernes Landsforening (Mål 11), hvor kommuner
opfordres til at ”Verdensmål-teste” alle nye beslutninger/initiativer.

1. Vera Mader
2. Annelise Ryberg
3. Thomas Ravn
4. Bente Milton
5. Jakob Raffn

HVORFOR:
For at:
• Synliggøre, hvad vi hver især gør for hinanden.
• Træne blikket via makroskopet til at se, hvad det enkelte menneske kan
bidrage med og til i den store sammenhæng og for at blive endnu bedre til
at hjælpe hinanden.
• Skabe forbindelser mellem de, der arbejder og brænder for Verdensmålene,
og dermed undgå siloer.

HVORDAN:
Vi skal skabe en bottom-up forbindelse og gøre den relevant for så mange som
muligt.
Hvad gør jeg? Hvor? Med hvem? Hvad føler jeg? Hvad håber jeg?
Det kunne være:
• Analysemodel (kunstinstallation, internetforum).
• Alternativ tællemaskine/materielle eller immaterielle.
• Kvantitativ og ikke-kvantitativ.
• Kobling mellem det mikroskopiske og det makroskopiske perspektiv giver den
enkelte mulighed for at se, hvilke skridt du kan tage selv.
• IT platform/anden brug af algoritmer

HVEM:
•
•
•
•

Detailhandlen, f.eks. Coop
Kommunernes Landsforening
IT-partnere
Udviklere (NGO’er, forskere, kunstnere mm)
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ORIGINALE IDEER - MAKE
Følgende korte ideoplæg var forberedt af deltagerne på AMB17ION den 1. december 2016.
Alle oplæggene blev præsenteret på formiddagens første workshop med temaet MAKE og udgjorde
fundamentet for dagens arbejde med handlinger, der er ambitiøse, vigtige, modige og attraktive.

MAKE1 - MÆRK VERDEN
BESKRIVELSE: Værktøjer til radikal oplevet transparens mellem ressource og forbrug.
HVORFOR: Rationel viden har meget begrænset effekt for adfærd.
Vi skal have bevidsthed, krop, oplevelser, følelser som interfaces.

MAKE2 - NGO-HUB
BESKRIVELSE: Tilbyde stakeholdersparring til virksomheder omkring deres
bæredygtighedsstrategi og -profil.
HVORFOR: Mange virksomheder ønsker at involvere NGO’er i strategiudvikling og
praksis på bæredygtighed, men WWF og Greenpeace har ikke kapaciteten – kræver
langsigtet involvering.

MAKE3 - CO-LIVING
BESKRIVELSE: Nye typer bofællesskaber til ældre, arbejdende og studerende.
HVORFOR: For at skabe incitament for bæredygtig produktion, socialt samvær og
vidensudveksling.

MAKE4 - ‘PROFIT ON PURPOSE’ PRIZE
BESKRIVELSE: ”Gazelle” til bedste SDG-relaterede forretningsvækst.
HVORFOR: Ved at belønne den, der skaber bæredygtig, økonomisk vækst, sender
Danmark et signal til verden om, at et godt formål er lig med profit.

MAKE5 - DIT MILJØBUDGET
BESKRIVELSE: Det individuelle råderum for væsentlige miljøbelastninger (klima,
økologisk fodaftryk, kemikalier)
HVORFOR: Miljøvaredeklarationer på produkter og ydelser gør det klart, hvor stor en
del af vort råderum, vores forbrugsvalg beslaglægger – både type og mængde.
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MAKE6 - RETURPLIGT
BESKRIVELSE: Man skal betale med en slidt vare for at købe en ny vare.
HVORFOR: For at sætte fokus på materialernes værdi. Og fordi de fleste i DK har en
masse ting de aldrig bruger.

MAKE7 - GLOBALE MÅL - LOKAL HANDLING
BESKRIVELSE: Søge den røde tråd der forbinder FN-målene med den lokale virkelighed.
HVORFOR: Budskabet når ikke altid til ressourcesvage borgere.

MAKE8 - DET OMVENDTE SUPERMARKED
BESKRIVELSE: Et supermarked/butik, hvor varernes pris afspejler varens sande pris ift.
eksternaliteter.
HVORFOR: Der er brug for den rigtige pris for at tage de rigtige bæredygtige valg som
forbruger.

MAKE9 - TRUE COST MODEL
BESKRIVELSE: Praktiske modeller som anviser hvordan ”True cost ” kan implementeres.
HVORFOR: Bidrage til politisk mod og lederskab til transformation af økonomi/
skattesystem.

MAKE10 - FOKUS PÅ SLUTBRUGER
BESKRIVELSE: Hvordan kan man skabe løsninger, der gør det nemt og meningsfuldt
for slutbrugeren at være bæredygtig forbruger og på samme tid gøre denne til aktør i
cirkulære systemer.
HVORFOR: Fordi ændringer af vaner og rutiner kun sker hvis det giver mening og
passer ind i slutbrugerens hverdag.

MAKE11 - MAKING SUSTAINABILITY ACCOUNTABLE
BESKRIVELSE: Ingen resultater og visioner uden beviser og konkrete planer.
HVORFOR: Virksomheder har respekt for loven. Årsrapporter skal laves fyldestgørende
og gennemsigtige redegørelser for ageren omkring alle 17 Verdensmål.
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MAKE12 - FOLKEVANDRINGEN
BESKRIVELSE: Storskala ”walk&talk” events, der sætter dialog, refleksion og ”radical
inclusion” i struktureret ramme.
HVORFOR: ”Radical inclusion” af folket omkring SDG.

MAKE13 - AL MAGT TIL FOLKET
BESKRIVELSE: Skabe handletank for kommunalt og by-baseret selvstyre med radikal
borgerinddragelse, fødevarer, energi, uddannelse (jvf. Lejre, Samsø osv.)
HVORFOR: Landkommuner kan revitalisere livskvalitet og kvalitativ vækst i
lokalsamfund. Modtræk til centralisering, urbanisering, bureaukratisering.

MAKE14 - GENOPDAG OG SKAB DEMOKRATI
BESKRIVELSE: Demokrati er reduceret til at stemme.
Folkestyret bliver nødt til at blive understøttet af nye demokratiske former.
HVORFOR: Vi kan se at folk verden over trækker sig fra demokratiet, da det er et falsk
løfte.

MAKE15 - KOMMUNIKATION TIL FORBRUGEREN
BESKRIVELSE: Hvordan kan man som virksomhed give slutbrugeren nem og intuitiv
info, der på engagerende vis angiver, hvordan denne kan bruge og skille sig af med
produktet på den mest miljøvenlige vis?
HVORFOR: Fordi det skal gøres nemt at være bæredygtig.

MAKE16 - LAV TERRA PRETA
BESKRIVELSE: Et jordforbedringsmiddel, oprindeligt opfundet af amazonindianerne.
HVORFOR: Tilbageføre nærringstoffer til jord og er kulstof-sink. Opbygger fertil
muldjord.

MAKE17 - NORDEUROPÆISK RE:NEW
BESKRIVELSE: Konference om SDG’er. En storskala inkluderende ramme for fordybelse i
SDG’erne på tværs af discipliner, sektorer og generationer.
HVORFOR: Fordi rammen eksisterer i forvejen – og der er behov for at koble SDG’erne
til bevidsthed, længsel og inkludere flere folk på et dybere plan.
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MAKE18 - GRØN MAKER FAIRE
BESKRIVELSE: ”marked” hvor folk mødes og viser hvad de bygger og laver for deres
egen grønne omstilling.
HVORFOR: Lære og inspirere hinanden, finde best cases – og business cases. Få hjælp
fra eksperter og professionalisere og aktivere.

MAKE19 - PRECISE WHOLE-SYSTEM MODELLING
BESKRIVELSE: Et koblet modelunivers med formål at undgå skader på alle aktører, hvor
alle aktører har lige indflydelse på udfoldelsen af modeller.
HVORFOR: Da vi ikke kan modellere virkeligheden, bliver vi nødt til at modellere til det
niveau, at vi kan undgå skade.

MAKE20 - ‘HVOR ER MIN VEN?’
BESKRIVELSE: Udvikle en ny servicesektor baseret på ”yndlingsting”.
HVORFOR: Vi skal satse på den gode designoplevelse frem for det hurtige
forbrugerfix, og dermed skabe bedre balance mellem produktion og brugsoplevelse.

MAKE21 - MODNING AF UNGE/STUDERENDE TIL
HOLISTISK TÆNKNING
BESKRIVELSE: Der er brug for at alle uddannelser ikke bare har bæredygtighed og de
17 SDG som modul men som klangbund for alt.
HVORFOR: Alt for mange studier er kontekst-afkoblede og ser ikke trends som en del
af studiet.

MAKE22 - POLITISK MOD-ACCELERATOR
BESKRIVELSE: Forstå barrierer for langsigtet politik og hvordan man overkommer disse.
HVORFOR: Behov for politisk drevet transformation af politik/skattesystem -> True
cost.

MAKE23 - KOMPOSTERING VED ETAGEBOLIGER
BESKRIVELSE: Hvordan planterester fra gårdanlæg, haver og vegetabilske madrester
gøres til jordforbindelsesmiddel.
HVORFOR: Det organiske stof er en ressource som opbygger næringsrig jord, og
samtidig deponerer kulstof.
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MAKE24 - FRA UDSALG TIL GENSALG
BESKRIVELSE: Udvikle gensalgsformater sammen med SMV’er og retail, der fremmer
lang cirkulering af varer.
HVORFOR: Fordi udsalg reducerer respekten for brug af ressourcer – både
menneskelige og miljømæssige, fordi genbrug er populært, mens SMV’er lider under
reducerede priser.

MAKE25 - CASES TIL ‘SUSTAIN 17’
BESKRIVELSE: Nogle konkrete problemer som vi kan bede ca 400 ingeniører kaste sig
over til konferencen.
HVORFOR: Finde nye løsninger. Inspirere forskere til at undersøge i dybden.
Skabe nye samarbejder ml universitetet og dig.
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ORIGINALE IDEER - GROW
Følgende korte ideoplæg var forberedt af deltagerne på AMB17ION den 1. december 2016.
Alle oplæggene blev præsenteret på formiddagens første workshop med temaet GROW, og udgjorde
fundamentet for dagens arbejde med handlinger, der er ambitiøse, vigtige, modige og attraktive.

GROW1 - OBLIGATORISK
BÆREDYGTIGHEDSVURDERING AF POLITIK
BESKRIVELSE: Alle lovforslag og politikker skal redegøre for konsekvenser for
bæredygtighed.
HVORFOR: Danne grundlag for oplyst debat om pris/værdi af politiske tiltag.

GROW2 - DEMOKRATISKE PENGE
BESKRIVELSE: Åbenhed omkring investeringer.
HVORFOR: Vi skal sikre at vores penge investeres ud fra det fælles bedste og ikke
kortsigtet gevinst.

GROW3 - LANGSIGTET MOMS
BESKRIVELSE: Reform af momsstruktur så den understøtter den ønskede langsigtede
udvikling.
HVORFOR: Økonomiske incitamenter virker og momsen er et muligt håndtag til f.eks.
at understøtte lokale serviceydelser eller økologiske varer.

GROW4 - BÆREDYGTIGHEDSRÅD
BESKRIVELSE: Etablering af et multi-stakeholder bæredygtighedsråd, der kan rådgive
og følge op på implementering af regeringens handlingsplan på Verdensmål.
HVORFOR: Der er brug for en institutionel struktur med særlig fokus på dansk
implementering af Verdensmålene – som er tværsektoriel ud over silotænkningen ->
nyt paradigme.

GROW5 - SDG BAROMETER
BESKRIVELSE: Bruge forsimplet udgave af SDG indikatorer til allerede eksisterende
rapporterinsgmekanismer til at vise fremgang inden for andre områder end
økonomiske.
HVORFOR: Skabe inspiration til andet end økonomisk impact, især for virksomheder.
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GROW6 - LÆRINGS-, OG SKOVLANDBRUG
BESKRIVELSE: Andelsbevægelse. Prototyper af forskellige dyrkningsformer og
læringssteder og formidling. Mange ejer jord sammen.
HVORFOR: De nødvendige forandringer kommer ikke fra det politiske i form af statslig
jordbrugsreform.

GROW7 - JORDEN ER FÆLLESEJE
BESKRIVELSE: Nye ejer- og finansieringsformer skal tænke bæredygtigt.
HVORFOR: Sikre omstilling til økologisk drift og lette adgang til jorden.

GROW8 - POSITIVE MOD-NARRATIVER
BESKRIVELSE: Skabe en medieplatform, som med et kritisk perspektiv fortæller positive
mod-narrativer fra ”det lukkede Danmark” fra et bottom-up perspektiv.
HVORFOR: Vores samfund bliver mere og mere polariseret og visse samfundsgrupper
bliver stigmatiseret. Ved at give disse grupper én stemme ønskes at mindske afstande
imellem normsamfundet og disse sub-miljøer.

GROW9 - NY LOVGIVENDE FORSAMLING
BESKRIVELSE: At lave en simuleret lovgivende forsamling baseret på lodtrækning.
HVORFOR: For at øge borgerinddragelse og engagement.

GROW10 - BENEFIT CORPORATION SOM STANDARD
BESKRIVELSE: Træne alle business leaders – nyt perspektiv. Registreringsform.
Measure what matters most + impact + synliggøre. Børsen Impact gazelle – impact
business models.
HVORFOR: Lave impact business models der løfter de 17 mål. Paradigmeskift i why are
you in business, som obligatorisk i stiftelse. Ny retorik I talen med investor/revision =
impact + $. Succeskriterier på vej mod (inclusive economy)

GROW11 - CORPORATE ACTIVISM
BESKRIVELSE: Hylde de modige. Lade virksomheder+NGO løfte sager sammen og
krydsbefrugte. Stemme med pengepungen.
HVORFOR: What if all CEO’s used their voice? What if companies used their faults to
drive chance?
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GROW12 - FRA NWM TIL GWM
BESKRIVELSE: Arbejde med konkrete modeller, hvor danske entreprenørers løfter
”decent work” globalt.
HVORFOR: De globalt fødte (danske) iværksættere har en enestående chance for at
agere ”decent” arbejdsgiver i resten af verden.

GROW13 - MÅL DIN EGEN ADFÆRD
BESKRIVELSE: Muliggøre en ”online dagbog” hvor man følger sin egen udvikling inden
for et eller flere bæredygtige mål.
HVORFOR: Fordi adfærd ifølge (bl.a.) en Mckinsey-rapport er den største barriere for
at igangsætte den cirkulære økonomi.

GROW14 - OFFICE FOR THE FUTURE
BESKRIVELSE: UN office for conscious evolution and systemic implementation of the 17
goals.
HVORFOR: Only through conscious evolution and a system theory approach may a
simpler and more elegant civilization emerge.

GROW15 - MANIFEST FOR BÆREDYGTIGHED
BESKRIVELSE: Visionære aktører formulerer vision for Danmark i front på
bæredygtighed.
HVORFOR: Skabe en vision fra samfundet som har bred legitimitet og skaber politisk
lederskab.

GROW16 - FROM VISION TO ‘VR’
BESKRIVELSE: Co-creating a virtual simulation of a sustainable world anno 2030.
HVORFOR: VR(Virtual Reality) can be used for developing prototyping and testing
whole systems solutions to ensure successful implementation in real life.

GROW17 - COMMUNITY SUPPORTED FISHERY
BESKRIVELSE: Naturskånsom fiskeri med lokal forankring, salg og ejerskab.
HVORFOR: Value flow indenfor fiskeri er groteske og skaber unødig afstand mellem
råvare og forbruger, som understøttes af det nuværende marked.
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GROW18 - GIV DET FORMELLE ANSVAR TIL UNGE
BESKRIVELSE: Dobbelt CEO – ny form for fremtiden med en ansvarlig stemme.
Flere stemmer til de der skal være på jorden længst.
HVORFOR: Give mere plads til nye fortællinger fra fremtidens generationer.
Tænke langsigtet + bæredygtige perspektiver i vores beslutninger.

GROW19 - SDG-PAKKE TIL PS
BESKRIVELSE: 1. Eco challenge, 2. Business opportinuty journey,
3.Medarbejderkomponent, 4. SDG barometer.
HVORFOR: For at ændre menneskers og virksomheders ansvar ifht at nå SDG’erne.

GROW20 - KAFFEGRUMS TIL FØDEVARER
BESKRIVELSE: Indføre måder at indsamle kaffegrums på sin arbejdsplads til f.eks. at
dyrke svampe.
HVORFOR: Fordi alle har adgang til kaffegrums og fordi det kan ændre vaner og
perception.

GROW21 - TRANSITION TOWNS
BESKRIVELSE: På så mange planer og måder at hente produktion og forbrug hjem til
lokalsamfundet.
HVORFOR: For at begrænse transport og øge nabofællesskab.

GROW22 - ‘RACING TO THE TOP’
BESKRIVELSE: “Business leaders for mandatory human rights due diligence”.
En sammenslutning af business m.fl. som vil tage ansvarlighed CSR til 2.0.
HVORFOR: Frontløbere trækker mange med, og uden regulering sker der for lidt.

GROW23 - FRA VIDEN TIL HANDLING
BESKRIVELSE: Invitere akademiske foreninger ind. Bruge de faglige netværk til at skabe
forandring.
HVORFOR: AC-foreningen er meget optaget af ”the greater good”, men glemmer nogle
gange at ”gå den anden vej” – bruge kanalen til medlemmerne.
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GROW24 - SAMLING AF IDEKATALOG INDENFOR
VERDENSMÅLENE TIL ORGANISATIONER
BESKRIVELSE: Et katalog, der skal bruges til Ide- og inspirationsværktøj – veje til
arbejdet med verdensmål i organisationerne. Udvikling i nye partnerskaber mellem
NGO’er og virksomheder.
HVORFOR: Fokus på hvordan enkelte organisationer hjælper med at løfte Verdensmåls
dagsordenen – i nye partnerskaber.

GROW25 - COMEBACK INDUSTRIES
BESKRIVELSE: At videreudvikle den almennyttige fond, som skaber arbejdspladser via
iværksætteri og med lukkede sub-miljøer.
HVORFOR: Der findes uanede og ubrugte ressourcer i landets sub-miljøer som skal og
kan udnyttes.
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AMB17ION

ORIGINALE IDEER - LIVE
Følgende korte ideoplæg var forberedt af deltagerne på AMB17ION den 1. december 2016.
Alle oplæggene blev præsenteret på formiddagens første workshop med temaet LIVE, og udgjorde
fundamentet for dagens arbejde med handlinger, der er ambitiøse, vigtige, modige og attraktive.

LIVE1 - LOKALOMRÅDER VIRKELIGGØR
VERDENSMÅLENE

BESKRIVELSE: Lokalområder engagerer sig i enkle realistiske initiativer, som forankrer
verdensmålene lokalt.
HVORFOR: Global forankring afhænger af et stærkt lokalt engagement med inddragelse af aktører som handler og skaber forbindelser.

LIVE2 - PROTOTYPE PÅ BÆREDYGTIGE INDKØB
BESKRIVELSE: Vise/dokumentere hvordan en kommunes indkøb ville være, hvis
bæredygtighed var 1. prioritet + totaløkonomiske konsekvenser.

LIVE3 - ACCELERATIONS-PROJEKT TIL FREMME AF
SDG-LØSNINGER I PARTNERSKABER
BESKRIVELSE: Metode og proces til dels: identifikationsfase, løsningsfase og
accelerationsfase.
HVORFOR: Fordi løsninger på SDG’er skal udvikles i partnerskaber og fordi det ikke
sker automatisk og tager for lang tid grundet komplekse incitamentsstrukturer.

LIVE4 - DET 18. VERDENSMÅL: INDSTILLINGEN

BESKRIVELSE: Prototyper på, hvad der stimulerer medansvar for Verdensmålene
for den enkelte.
HVORFOR: Medansvar for Verdensmålene afhænger af, at det enkelte
menneske oplever sin egen medvirken som betydningsfuld.

LIVE5 - 3D-PRINTEDE HUSE AF GENBRUGSPAPIR
ELLER ANDRE MATERIALER
BESKRIVELSE: Der er brug for mere flydende bystrukturer, hvor flere kan byde ind med
arkitektur, som kan indtages og forandre.
HVORFOR: Demokratisering af byens struktur og liv. Innovation. Ejerskab.
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LIVE6 - DEN RESILIENTE FORSØGSBY

BESKRIVELSE: En by hvor alle essentielle varer og funktioner produceres/
findes lokalt. Lokal valuta og en ny form for forbrug. Konkret: butikker er også
værksteder og undervisningslokaler. Produktion, being og undervisning i ét.
HVORFOR: Efterspørgslen efter nye måder at leve på stiger. Man arbejder
allerede med resiliens, men der er brug for at udvikle det 100%.
Store forandringer sker især på community-plan!

LIVE7 - ÆNDRING AF BOLIGMARKEDET

BESKRIVELSE: Differentieret boligmarked, som forskellige indkomstniveauer kan
finde bolig til deres niveau.
HVORFOR: Dyre boliger kræver høj indkomst og forbrug og forhindrer det
simple/beskedne liv.

LIVE8 - DEL DIN BY

BESKRIVELSE: Udvikling og udbredelse af deleportaler, der styrker fællesskabet
og er kosteffektivt.
HVORFOR: Fordi storbyer er anonyme og storbyens borgere er storforbrugere.
Med deleøkonomiske koncepter og systematisering af disse, kan vi understøtte
fællesskabstanken og forbruge mere kosteffektivitet og dermed reducere
anonymitet og storforbrug.

LIVE9 - PLANT MERE SKOV

BESKRIVELSE: Bevar og genskab skovene nationalt og internationalt.
HVORFOR: Skovene bidrager med ¼ til at undgå klimaforandringer og skaber et
fornyet og genanvendeligt råstof.

LIVE10 - ÅBNE KIRKER

BESKRIVELSE: Give plads til ny udvikling af ceremonier ved højtider og
overgangsriter (dåb, bryllup, konfirmation).
Give rum til fordybelse -> adgang via sygesikringskort?
HVORFOR: Skabe rum og adgang til det mystiske og spirituelle for en langt
bredere del af befolkningen.

LIVE11 - SELVEJENDE, SELVKØRENDE BILER

BESKRIVELSE: Selvkørende biler uden ejer betalt af pensionskasserne.
HVORFOR: Næsten gratis transport af mennesker og ting.

53

LIVE12 - VIDENDELING SOM RESSOURCE

BESKRIVELSE: Samling og deling af erfaring på digitale platforme.
HVORFOR: Danmark har gennem årene oparbejdet en stor viden og erfaring
inden for bæredygtighed.

LIVE13 - FRIKOMMUNE, LOKALE FØDEVARER

BESKRIVELSE: Frisætte lokal fødevareproduktion for regler rettet mod en anden
tid.
HVORFOR: Øge udbuddet af bæredygtig fødevareproduktion/madhåndværk.

LIVE14 - PRODUKTPRISER, DER AFSPEJLER
KLIMABELASTNINGEN

BESKRIVELSE: Sammensæt afgifter – og prisstrukturer så klimabelastningen er
indregnet.
HVORFOR: Strukturelt for at understøtte forbrugeradfærd.

LIVE15 - BØLGEENERGI

BESKRIVELSE: Skab en bæredygtig udnyttelse af den fornybare energi i bølger
og tidevand.
HVORFOR: Energi skabes hele tiden bæredygtigt i bølger og tidevand. Det må
være muligt at udnytte den energi bæredygtigt ligesom vindenergi.

LIVE16 - VIRKERUM I PROVINSBYEN

BESKRIVELSE: Moderne fælleshus a la Republiken delebibliotek i delebyens
ressourcer.
HVORFOR: Skabe rum til fælles/parallelt samvær i små byer. Det tilfældige
møde, ved siden af fællesskab og ”nytte”/dele-låneordning.

LIVE17 - KEEP, SHARE, REPAIR		

BESKRIVELSE: Opfordring til at beholde, reparere og dele ejendele.
HVORFOR: Affald er blot ”matter out of place”. Hvis genstande bliver i
cirkulation får vi mindre affald.
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LIVE18 - UDNYTTELSE AF JORDEN SOM VARMEKILDE
BESKRIVELSE: Brug af varmepumpe tilsluttet en bæredygtig el-kilde, der f.eks.
udnytter varmen fra jorden.
HVORFOR: For at udfase fossilt brændstof som olie og gas.

LIVE19 - STYRKE INDSAMLING AF PLASTAFFALD

BESKRIVELSE: Etablere danske plastskrotpladser og håndteringsanlæg, hvor
indsamlere kan få betaling for plast (jf. metal).
HVORFOR: For at øge den danske plastgenanvendelses indsamling og industri.
Skaber arbejdspladser. Sparer CO2 da plasten nu bliver transporteret til
Tyskland.

LIVE20 - HUL I HÆKKEN

BESKRIVELSE: Bruge hinandens ressourcer i parcelhuskvarteret. Åbne haverne
for kvarterets børn.
HVORFOR: Hver familie har en trampolin og et gyngestativ og børnene kan ikke
se hinanden for høje hække.

LIVE21 - FORLANG BIOPLAST SOM FORBRUG

BESKRIVELSE: Plastbaseret på biomasse/ressourcer + genbrugsplast i stedet for
nyt produceret plast.
HVORFOR: Vi har nok plast allerede – det skal bare genanvendes. Plast findes i
mikroklude, fleecetøj, tekstiler, legetøj, havemøbler, husdyrtæpper, osv.
Store mængder mikroplast / CO2 /VE.

LIVE22 - DYRK LAND/BY LIGEVÆRDIGT
BESKRIVELSE: Drop centralisering
HVORFOR: Centralisering er antidemokratisk

LIVE23 - GENANVENDELSE SÅ LOKALT SOM MULIGT
BESKRIVELSE: Gør brug af eksisterende lokale materialer, f.eks. bygninger mv.
eller det lokale grønne affald i ny belægning lokalt.
HVORFOR: Transport påvirker CO2. Lokalt brug øger bevidsthed og adfærd.
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LIVE24 - FORLANG LOKAL PRODUKTION

BESKRIVELSE: Tekstil fra Kina er minus miljøvenlig og CO2 reduktion.
HVORFOR: Vi har brug for lokale arbejdspladser, have kontrol på
produktionsprocesser/miljø.
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AMB17ION

ORIGINALE IDEER - EAT
Følgende korte ideoplæg var forberedt af deltagerne på AMB17ION den 1. december 2016.
Alle oplæggene blev præsenteret på formiddagens første workshop med temaet EAT, og udgjorde
fundamentet for dagens arbejde med handlinger, der er ambitiøse, vigtige, modige og attraktive.

EAT1 - REDUCERE ‘BRUG AF LAND’ TIL
FØDEVAREPRODUKTION
BESKRIVELSE: Fødevareproduktion behøver ikke at forstås som ”landbrug”.

EAT2 - OMLÆGGE DK TIL BÆREDYGTIGT
FOREGANGSLAND
BESKRIVELSE: Crowdfunding - Mikrofarming.
HVORFOR: Bæredygtig fremtid. Ny andelsbevægelse.
Alle har andele i produktionen/små landbrug/dyr/slagterier/-gartnerier.

EAT3 - GRØN HVIDBOG
BESKRIVELSE: Dokumentation mhp. omstilling af dansk landbrug.
HVORFOR: Dansk landbrug må ændre spor så det kan understøtte omstillingen til
bæredygtighed.

EAT4 - KORSTPYRAMIDE TIL KOSTKANON
BESKRIVELSE: Der laves en portefølje af manualer i forskellige madstile, der
understøtter de 17 SDG’er 80/20.
HVORFOR: Mad er kultur, og de globale fødevaresystemer er institutioner. Den
adfærdsændring, der er nødvendig, skal være kulturbåret.

EAT5 - DET SELVFORSYNENDE FOLK
BESKRIVELSE: Alle i DK skal være engageret i en køkkenhave og være 70-80%
selvforsynende.
HVORFOR: Salutogenese (saluto = sundhed; genese = oprindelse).
Ned: Stress, unødigt forbrug, fedme, diagnoser, hastighed.
Op: Sammenhængskraft mellem mennesker og natur, nære det nære, dybdesundhed,
højvitalitet, næstekærlighed.
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EAT6 - LIVSLANGS ÅNDS-FOLKESKOLE
BESKRIVELSE: Alle borgere hele livet skal i skole og undervises af globale lærde og øge
visdom.
HVORFOR: Opløse kompleksitet, forstå teknologisk hastighed (og evt sænke den), ny
viden, dannelse, uddannelse, transparens, sammenhængskraft, næstekærlighed.

EAT7 - DYRKNING AF DET UNIKKE
BESKRIVELSE: 10 landmænd udvælges.
Landmænd med bæredygtige visioner og høj faglighed. Landmændene skal leve op til
relevante krav men stilles fri af lovgivning. Tværfagligt ekspertnetværk står klar med
sparring.
HVORFOR: Vi har behov for ny viden og erfaringer. Flere praktiske erfaringer for
omstilling. Landmænd/madhåndværkere oplever ofte at den rådgivning der stilles til
rådighed i samfundet ikke svarer til deres behov.

EAT8 - EWO / EDUCATE WITH OTHERS
BESKRIVELSE: Lokale mad-akademier med stærke fødevarefaglige miljøer ude i
landområder. Tæt samarbejde med virksomhederne. Tværgående: fag og niveau.
Soul to plate/farm to table.
HVORFOR: Uddannelse som rugekasse for fremtidens bæredygtige fødevarer
Disruption af uddannelsessystemet. Tværfaglige/tværsektorielle uddannelser med
perspektiv – klædes på til fremtiden.

EAT9 - LÆR LÆRERNE
BESKRIVELSE: Uddannelse af lærere/guider på alle uddannelser fra jord til bord i et
nyt bæredygtigt system/sundhedsbegreb.
HVORFOR: Opkvalificere niveauet og vise sammenhængen i hele kæden på basis af
nyt sundhedsbegreb uden NPK+ABCD? Kan eksporteres.

EAT10 - BÆREDYGTIGT HAV OG FISKERI
BESKRIVELSE: System for at gøre havet certificeret del for del.
HVORFOR: Skabe fiskeriet i nye rammer for at genåbne gammelt erhverv lokalt/
globalt.

EAT11 - FRIVILLIGHED I FØDEVAREPRODUKTIONEN
BESKRIVELSE: Skab rammer for lokal (have) fødevareproduktion kan bruges som
meningsfulde jobs for folk uden for arbejdsmarkedet og frivillige kræfter.HVORFOR:
Potentialet i lokal produktion er stort, men der er mange barrierer for at kunne
engagere sig i det.
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EAT12 - PLANTEBASERET OG CIRKULÆRT
FØDEVARESYSTEM MELLEM MIKRO OG MAKRO
BESKRIVELSE: Vores indre mikrobiologi er en afspejlning af klodens makrometabolisme.
Fremtidens fødevaresystemer skal gøre det tindrende klart.
HVORFOR: De kunstigt specialiserede fødevaresystemer vi har skabt har overvejende
været ødelæggende, ineffektive og uretfærdige.
Naturlige systemer er opbyggelige, effektive og generøse.

EAT13 - RESILIENTE FARM-ENTREPRENEURS
BESKRIVELSE: Real life modeller for landbruget: - 10 ha max (storparceller, brug alt,
sammensæt værdier) / nye ejerformer/dele / (community supportet agriculture).
HVORFOR: Behov for nytænkning af ressourcer og fødevareproduktion.
Opbygge resiliente fødevaresystemer med fokus på flere bundlinier (klima, miljø,
socialt, økonomi, mm).

EAT14 - VI DYRKER JORDENS FRUGTBARHED		
BESKRIVELSE: Der findes et internationalt anerkendt dyrkningssystem, der leverer på
alle bæredygtighedsparametre – inkl. økonomiske (CA).
HVORFOR: Jordens frugtbarhed er en forudsætning for menneskeliv – og alle
landmænd interesserer sig for jordens frugtbarhed.

EAT15 - DANSK LIVSTIL > ‘GO GLOBAL’...
BESKRIVELSE: ”cultural creatives” i dansk udgave er attraktiv ude i verden. Dette
momentum skal udnyttes til at skabe et center for omstilling.
HVORFOR: Det kulturelle ”kit” ind mellem ”life support systems”.
Verden vil gerne viden mere om ”how did you manage it?”

EAT16 - MOBILE BYLANDBRUG
BESKRIVELSE: Aquaponiske flytbare farme i tomme bygninger
HVORFOR: Planter + fisk dyrket i byerne samt udnyttelse af m2. Kan gøres i enkelte/
lange dyrkningscyklusser.

EAT17 - BÆREDYGTIGE MIKROHANDLINGER
BESKRIVELSE: Lav et katalog over aktioner, som almindelige travle forbrugere kan tage
i dagligdagen, og som gør reel forskel.
HVORFOR: Alle mennesker ønsker at skabe forandring og tage personligt ansvar. Men
bæredygtighed er kompliceret at regne ud.
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EAT18 - TILLIDS,- OG LÆRINGSEFFEKT-FOKUSEREDE
KONTROLSYSTEMER
BESKRIVELSE: En ny konstruktiv og værdibaseret tilgang til offentlige kontrolsystemer.
HVORFOR: Kontrol giver forbrugertryghed, men rummer uudnyttede potentialer for
læring og værdiskabelse i en fælles positiv proces.

EAT19 - BALANCE MELLEM STORBY OG LANDSBY
BESKRIVELSE: Ligestilling til storby og landsby.
Folk skal lære ”jord til bord” koncept og få balance i vores fælles perspektiv om
bæredygtigt samfund.
HVORFOR: Storby/metropol vil altid være afhængig af landsbyer for at få fødevarer,
vedvarende energi, vand og billig arbejdskraft.
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AMB17ION

ORIGINALIDEER - LEARN
Følgende korte ideoplæg var forberedt af deltagerne på AMB17ION den 1. december 2016.
Alle oplæggene blev præsenteret på formiddagens første workshop med temaet LEARN, og udgjorde
fundamentet for dagens arbejde med handlinger, der er ambitiøse, vigtige, modige og attraktive.

LEARN1 - DEN CIRKULÆRE BORGER
BESKRIVELSE: Indsats gennem børnehave og folkeskole på tværs af aktiviteter, der
medvirker til at give børn og unge et cirkulært mindset.
HVORFOR: Fordi fremtiden i langt højere grad er baseret på cirkulær økonomi - både
fra et bæredygtighedsperspektiv/ressourceperspektiv, men også fordi det giver
økonomisk værdi.

LEARN2 - TVÆRFAGLIGHED I EMNEBASERET
PROJEKTARBEJDE
BESKRIVELSE: Afskaf fagopdelt undervisning og lad i stedet fagene indgå naturligt i
tværfagligt, emnebaseret projektarbejde.
HVORFOR: Motivation er altafgørende og børn lærer det de vil. Tværfaglighed som
det centrale i undervisning inviterer til nysgerrighed, undersøgende tilgange og
eksperimenter – i samfundsrelevante emner – det giver mening.
Bæredygtighed, iværksætteri, opfindelser, nytænkning, innovation, alternative
energiformer, fuld udnyttelse af ressourcer.

LEARN3 - VERDENSMÅLSAMBASSADØRER
BESKRIVELSE: Et korps af veluddannede frivillige tilbyder undervisningsinstitutioner
indføring i Verdensmål og kritiske øjne for forandring.
HVORFOR: Verdensmålene trænger bedst ind når de er anbefalet personligt med
engagement. De egner sig til refleksion over hvad kan jeg gøre.
Ambassadører gearer indsatsen.

LEARN4 - GAIA SKOLER

BESKRIVELSE: Introduktion af holistisk bæredygtighedstænkning til skolebørn.
HVORFOR: Tiden er kommet til at tilpasse Gaia Educations community design
education (undervist i SDG’erne i 11 år i 40 lande) til skolerne.

LEARN5 - THE ARCTIC CHALLENGE

BESKRIVELSE: Helhedsramme for tværfaglig forskning og uddannelse i
bæredygtig samfundsudvikling i Arktis.
HVORFOR: Fordi en bredere og problemløsningsfokuseret projektramme vil
fremme forståelse for tværfaglig tilgang hos forskere og undervisere i et ellers
disciplineret universitet.
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LEARN6 - VERDENSMÅLSPOSTKORT I SKOLEN
BESKRIVELSE: Med logo på forsiden og blank bagside til tegninger, visioner eller kritik.
HVORFOR: Med postkort for hvert verdensmål som værktøj åbnes en lang række
muligheder for elevers aktive læring og globale engagement.

LEARN7 - SKOLEN HANDLER PÅ LOKALE
UDFORDRINGER
BESKRIVELSE: En beskrivelse af en udvidet projektopgave fra ide til implementering.
Mentorer der er med til at kvalificere elevernes opgaver.
HVORFOR: Eleverne skal opleve, at de kan arbejde med en hel proces, realisere deres
projekter, handle aktivt i samarbejde med folk fra en anden kultur end skolekulturen og
løse reelle udfordringer og gøre en forskel lokalt/nationalt.

LEARN8 - STEDBESTEMTE LEV- OG LÆR-KURSER
BESKRIVELSE: Aktionsbestemt, holistisk læring med udgangspunkt i stedets
udfordringer og potentialer.
HVORFOR: Levende læringsrum kombineret med samtidige læreprocesser på individ,
fællesskabs- og lokalsamfundsniveau skaber livsforandrende læringsoplevelser, lokalt
netværk og projekter med stort ejerskab.

LEARN9 - SPILLET: LAND OG BY
BESKRIVELSE: Rollespil, brætspil og/eller computerspil, der tager udgangspunkt i
forholdet mellem land og by.
HVORFOR: Forholdet mellem land og by er helt centralt for udfordringerne omkring
bæredygtighed og resiliens (energiforsyning, fødevarer, socioøkonomiske og
demografiske forhold) og spil kan gøre at vi forholder os til dem legende.

LEARN10 - COMMON CAMPS
BESKRIVELSE: Længerevarende camps, hvor folk mødes på tværs af skel om fælles
udfordringer.
HVORFOR: Samhørighed skabes af at folk har noget at være fælles om. At få folk
til helt konkret at leve, tænke, arbejde sammen, kan give næring til følelsen af
samhørighed.

LEARN11 - KØKKENHAVER OG
PRODUKTIONSKØKKENER TIL ALLE
BESKRIVELSE: Alle nybyggede skoler skal have køkkenhave og produktionskøkken, der
forpligter til forløb indenfor ”fra jord til bord”.
HVORFOR: Alle har grundlæggende viden om hvordan vi dyrker og forholder os til
fødevareproduktion - derfra kan vi se bæredygtighed i et større perspektiv.
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LEARN12 - GLOBALE OMSORGSDAGE FOR VERDEN
BESKRIVELSE: Vi veksler forbrug til tid og skaber livgivende og fremtidsskabende
borgerlaboratorier.
HVORFOR: Vi skal forbruge færre ressourcer! Hver anden måned transformeres
en arbejdsdag til omsorgsdag, hvor vi arbejder med omstilling af hverdagsliv og
lokalsamfund.

LEARN13 - DANSK UDGAVE AF ØKOLOPOLY
BESKRIVELSE: Et underholdende computer- og brætspil om bæredygtighed og
multifaktorielt samspil.
HVORFOR: Fordi børn må lære at tænke i dynamiske samspil for at kunne forstå og
deltage i udvikling af bæredygtighed på alle niveauer.

LEARN14 - SUSTEENABILITY
BESKRIVELSE: Fag i folkeskolen, hvor eleverne dels lærer at bruge teknologi dvs.
udvikle en skaberkraft, lærer at kode osv. og samtidig modtager undervisning i
hvordan teknologi kan anvendes til at skabe bæredygtige løsninger.
HVORFOR: Fordi teknologi /computational thinking er en af nøglerne til at løse verdens
udfordringer, men skal mulighederne udnyttes bedst muligt kræver det træning i at se
løsningerne og evner til at kunne udvikle dem.

LEARN15 - BEVÆGELSE FOR LIVSKUNDSKABENDE
FRISKOLER
BESKRIVELSE: Etablere netværk for friskoler og opstart af nye livskundskabende skoler.
Der mangler organisatoriske rammer for at udbrede deres erfaringer om, hvordan
man skaber en ny friskole og om deres pædagogiske ideer. Der mangler ramme for at
inspirere de eksisterende friskoler.
HVORFOR: Friskoler rummer muligheder for pædagogisk nytænkning i praksis. Som
meningsfulde svar på tidens brydninger kan det påvirke udviklingen i folkeskolen.

LEARN16 - ET VINDUE TIL VERDEN
BESKRIVELSE: En skærm med et vindue til børn/unge i en anden verden.
HVORFOR: Der er brug for at være i dialog med børn/unge som lever i en anden
virkelighed end ens egen. Det giver perspektiv til ens egen verden.

LEARN17 - 17 sIGNs
BESKRIVELSE: Indskrivning af IGN i 17 SDG (IGN= Institut for Geovidenskab og
naturforvaltning på Københavns Universitet).
HVORFOR: Fordi stærk faglighed er tværfaglighed for hinandens forudsætninger, men
kræver fælles storytelling for accept i et klassisk universitet.
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LEARN18 - GLOBALE KOMPETENCER LIGESTILLES
FAGLIGHED
BESKRIVELSE: Et skema der beskriver kriterierne, der ligger til grund for vurdering af
elevernes globale kompetencer.
HVORFOR: Fordi eleverne skal vurderes på andre kompetencer end de faglige.
De skal bl.a. vurderes på deres evner til at samarbejde, være kreative, handle,
formidle.
Dette skal være et tillæg til de faglige karakterer og vurderes tværfagligt af
undervisere.

LEARN19 - TVÆR-VERDENSMÅLSUNDERVISNING,
PROJEKTUDVIKLING OG ENTREPRENØRSKAB
BESKRIVELSE: Kendskab til Verdensmålene hos medarbejdere og studerende, samt
krav om tværfaglig indtænkning.
HVORFOR: Skal vi omstille Danmark er det vigtigt at hele organisationen,
virksomheden og undervisningen integrerer bæredygtighedsmålene.

LEARN20 - HÅND OG HOVED
BESKRIVELSE: Et læringsoplæg hvor der bliver sat fokus på både ”hånden og ordet”.
HVORFOR: Fordi så mange børn og unge, som er praktisk begavede, oplever, at deres
praktiske begavelse ikke har ligeså stor værdi som den boglige begavelse.

LEARN21 - MOBILISERE UNDERVISERE TIL
CO-DESIGN
BESKRIVELSE: Brug allerede eksisterende netværk + skab & del erfaringer.
HVORFOR: Kun ved at undervisere og pædagoger SELV brænder og ser mening
skabes bæredygtig forandring.
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AMB17ION

ORIGINALE IDEER - BE
Følgende korte ideoplæg var forberedt af deltagerne på AMB17ION den 1. december.
Alle oplæggene blev præsenteret på formiddagens første workshop med temaet BE, og udgjorde
fundamentet for dagens arbejde med handlinger, der er ambitiøse, vigtige, modige og attraktive.

BE1 - LIGE SUNDHED TIL ALLE
BESKRIVELSE: Sikre at alle kan komme til de relevante undersøgelser ved at skabe
multiple adgange.
HVORFOR: Fordi ulighed i sundhed forværrer de allierede eksisterende forskelle - og
det er dyrt.

BE2 - ECO- ENTREPRENEURSHIP PROGRAM
BESKRIVELSE: 9 års forløb til skolerne, hvert år med skabelse af et ecoentreprenørskab.
PRÆMISSER: Ejerskab er essentielt. Udvidelse af, hvem/hvad der kan eje. Flytte det
ontologiske perspektiv. Opløse grænser.

BE3 - THE NIGHT - ENVISIONING A POSTCAPATALIST SOCIETY WHILE WE SLEEP
BESKRIVELSE: Sleep overs in a collective situation.
HVORFOR: Sleeping and dreaming as resource. For visioning and strengthening the
collective power of community. Think from a deep place together.

BE4 - ET SYNGENDE LAND

BESKRIVELSE: Online fælles morgensang for hele Danmark – ikke mindst folk
udenfor arbejdsmarkedet.
HVORFOR: Ideen er at alle mennesker – uanset status på arbejdsmarkedet –
har en stående invitation til at tjekke ind i et større fællesskab hver morgen.

BE5 - VEGAN

BESKRIVELSE: At bliver veganer.
HVORFOR: Vegan er den bedste handling et enkelt individ kan gøre for miljøet.
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BE6 - UDSATTE BØRN

BESKRIVELSE: Hjælpe børn i dysfunktionelle familier.
HVORFOR: Fordi alle skal/har ret til det gode liv, selvom de får en dårlig start.

BE7 - STOP PSYKOFARMA-HELVEDET

BESKRIVELSE: Indførelse af medicinfri psykiatri, hvor der behandles med
mennesker, kærlighed og natur.
HVORFOR: Den konventionelle psykiatri skaber flere problemer end den løser.
Der er behov for medicinfrizoner, hvor livets naturlige følelsesmæssige udsving
ikke sygeliggøres.

BE8 - FÆRRE ‘FREMMEDE’ I VERDEN

BESKRIVELSE: Dialog skaber forståelse. Kampagne og konkrete events.
Landsdækkende.
HVORFOR: Aktivere dialogen på tværs af sektorer og verdensopfattelser.
Fælles løsninger kræver at vi ikke er fremmede for hinanden og indser vores
forbundethed.

BE9 - TRANSITION TOWNS

BESKRIVELSE: Etablering af nye bæredygtige bofællesskaber (uden for byen)
HVORFOR: Fordi vi har brug for nye måder at udfolde os på i dagligdagen og
alternativer til indeværende bolig-økonomi og bystrukturer.

BE10 - TRÆN DET MAKROSKOPISKE BLIK

BESKRIVELSE: Evnen til at forstå hvordan ens egne små handlinger påvirker
verden – og omvendt.
HVORFOR: Vi må genopbygge troen på at det nytter – og redskaberne til at
handle i flok.

BE11 - RELATIONSVELFÆRD

BESKRIVELSE: Relationer skaber forandring for den enkelte, komplekse
problemer kræver fleksible løsninger med det relationelle som forandringsagent.
HVORFOR: Alle har brug for at føle sig værdifulde – føler man sig værdifuld
bidrager man til fællesskabet (samfundet) og bliver en del af/ bidrager til det
omgivende samfund.
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BE12 - HÅB

BESKRIVELSE: Lave en liste over grunde til at være håbefuld. Dele den stort.
HVORFOR: Fordi håbløsheden er gennemtrængende.

BE13 - VÆREDYGTIGHEDSSPILLET

BESKRIVELSE: Sætter rammen om reflekterende samtaler – eksistentielt,
personligt fællesskabende, bevidsthedsændrende, hybermobil.
HVORFOR: Behov for videreudvikling og partnerskaber. Menneskelig udvikling
må gå hånd i hånd med lovgivning og teknologi. Vi kan ikke være de samme i
en ny bæredygtig fremtid.

BE14 - LOVGIVNING

BESKRIVELSE: Kunstprojekt der imiterer en lovgivningsproces. Fra forslag til
afstemning. Foregår på forskellige lokationer, og sideløbende i et virtuelt
kammer.
HVORFOR: For at sætte fokus på vores adfærd i en demokratisk proces.

BE15 - DEN OVERBÆRENDE HJÆLPER

BESKRIVELSE: Uddannelse i restitution til beredskabspersonnel – som politi,
brandvæsen og sundhedspersonnel.
HVORFOR: Mennesker, der håndterer krisesituationer har brug for effektiv
efterbearbejdning, til at komme sig samt bevare en stor empati i deres arbejde.

BE16 - VÆREDYGTIGHED

BESKRIVELSE: Nye tiltag i skolerne som styrker børnenes resiliens og empatiske
evner.
HVORFOR: Den teknologiske udvikling truer den menneskelige livsvigtige
kontakt. Derfor skal der udvikles nye fag, hvor både den personlige
livsduelighed, evnen til at indgå i fællesskaber bliver skabt.
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DELTAGERE TIL ARBEJDSCAMPEN AMB17ION, 1. DECEMBER PÅ TEATERØEN, KØBENHAVN

AMB17ION ARBEJDSCAMP 2016,
DELTAGERE

Adelaide Benzon			
Anders Brøndum Mortensen		
Andreas Rasmussen Kjær		
Ane Rottbøll Jørgensen		
Ane Hendriksen			
Anh-Thu Nguyen			
Anne Grave				
Anne Holl Hansen			
Anne Sofie Fogtmann			
Annika Svensson			
Asbjørn Riis-Søndergaard		
Bente Milton				
Berit Nørgård				
Birgith Signora Toft			
Birgitte Escherich			
Birte Brorson 			
Bjørg Ørneborg			
Bjørn Haslund-Gjerrild		
Bolette Nyrop				
Camilla Bjerre				
Carsten Ohm				
Cecilie Marie Meyer			
Charles Wollen			
Charlotte Riberholdt Winther		
Christian Dietrichsen			
Claus Skytt				
Claus Beier				
Claus Skytte				
Claus Stig Pedersen			

LiminalDK
Dansk Arkitektur Center
Studerende
ByX - BUF
VELUX FONDEN
Studerende, Nørre G Gymnasium
Dansk Arkitektur Center
Klima- og energikoordinator, Guldborgsund kommune
Chefrådgiver, Akademikerne
Udviklingschef Askovfonden
Chora Connection
Transition World
Nordisk Center For Lokale Fødevarer
Teamtoft
Kostkompagniet
Birte Brorson
Chora Connection
Bornholms Regionskommune
Nyrop & co
Bestyrelsesmedlem, Chora Connection
Folkevandringen re:new
Samsø Energiakademi
Agendaforening
Chora Connection
Rethink Human Being
Merkur Andelskasse
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU
Bestyrelsesmedlem, Chora Connection
Novozymes, bestyrelsesmedlem i Chora Connection
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DELTAGERE TIL ARBEJDSCAMPEN AMB17ION , 1. DECEMBER PÅ TEATERØEN
David Goehring			
Ditlev Nissen				
Else Skjold				
Emil Blauert				
Filip Rankenberg			
Gry Knoop				
Hanne Juul				
Helene Bjerre-Nielsen			
Helene Egholm
		
Helle Solvang				
Henrik Thiesen				
Henrik Gretoft				
Inger Marie Vynne			
Jacob Raffn				
Jeppe Læssøe				
Joakim Rex				
Julie Holck				
Jørgen Martinus			
Karen Blincoe				
Katherine Richardson			
Katrine Ohm Dietrich			
Kirsten Hjørnholm			
Kirstine Rasmussen			
Kristian Mølhave			
Lars Lundbye				
Lena Schenk				
Maja Steensberg			
Maria Hørmann			
Maria Ana Petrera			
Marianne Bo Paludan			
Mette Jørgensen			
Mette Gudme				
Mette Hvid Brockman			
Michael Hauschild			
Mikkel Klougart			
Nadja Pass				
Niels Ehlers Koch			
Niels Johan Juhl-Nielsen		
Nikolaj Frost				
Nille Skalts				
Ole Fogh Kirkeby			
Oleg Kofoed				
Philip Zébiri Ellefsen			
Poul Kellberg				
Rasmus Vincentz			
Rie Winkler				
Rikke Villumsen			
Ross Jackson				
Signe Wenneberg			
Sonja Olsson				

Chora Connection
Levende Lokalsamfund
Designskolen Kolding
Chora Connection
Manuvision
We Love People
Region Midtjylland
VELUX & VILLUM Fondene
Helene Egholm
DR
Overlæge, Sundhedsteam
BUF, KBH Kommune
Lejre Kommune
WikiLCA
DPU & RCE
Space 10
Living Cities
Grøn hverdag
Bestyrelsesformand, Chora Connection
Professor, København Universitet
Globalt Fokus
Action Aid - Mellemfolkeligt Samvirke
Carlsberg & SPIRE17-initiativet
DTU Nanotek
Blå Himmel
Folkemødet - en del af Bornholms Regionskommune (BRK)
Chora Connection
Chora Connection
Seniorrådgiver, Udenrigsministeriet
ByMarianneBo & CISU
Guldborgsund kommune
Gasværksvejens skole
Chora Connection
DTU, bestyrelsesmedlem Chora Connection
Veluxfonden
Borgerlyst
Trap Danmark & Bestyrelsesmedlem, Chora Connection
PRIMO
Lolland Falster Højskole
Spark
CBS & bestyrelsesmedlem Chora Connection
Growing Pathways
Studerende
Comeback.nu
Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Guldminen og Lopperiet
Randersgade skole (kontakt for Andreas og Philip)
Gaia
Forfatter, iværksætter mm
Brahma Kumaris
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DELTAGERE TIL ARBEJDSCAMPEN AMB17ION , 1. DECEMBER PÅ TEATERØEN
Steen Hildebrandt			
Stine Kirstein Junge			
Susanne Krigslund			
Sylvester Roepstorff			
Thomas Roland			
Thomas Ravn-Pedersen		
Thomas Harttung			
Tina Unger				
Tobias Tøstesen			
Tobias Lau				
Tomoko Kitamura Nielsen		
Trine Juul Røttig			
Tue Hylby Lindqvist			

Bestyrelsesmedlem, Chora Connection
UNPD
KBH Kommune
Roepstorff & Bentzon
Bæredygtighedschef,
Verdens Bedste Nyheder
Barritskov, Aarstiderne
Lejre Kommune
Designskolen Kolding
Social Action
Lolland Falster Højskole
EDUnaut
KEA

OPLÆGSHOLDERE TIL ARBEJDSCAMPEN AMB17ION , 1. DECEMBER PÅ TEATERØEN

OPLÆGSHOLDERE TIL AMB17ION
ARBEJDSCAMP 2016
Richard Olivier
Er stifter og leder af Olivier Mythodrama,
der har som mission at udvikle autentiske
ledere gennem at handle med integritet,
formidle og facilitere transition og forløse det
fulde potentiale i mennesker omkring dem.
Mythodrama’s arbejde tager udgangspunkt i
Shakespeare’s dramaer.
Karen Blincoe
Arbejdende bestyrelsesformand i Chora
Connection, som hun var med til at grundlægge.
Tidligere designer, stifter af ICIS og direktør
for Schumacher College (UK). Hun sidder i
bestyrelsen for bl.a. Samsø Energiakademi, RCE
Danmark og Transition World.
Mogens Lykketoft
Er socialdemokratisk medlem af Folketinget.
Formand for FN’s Generalforsamling fra 20152016. Formand for Folketinget 2011- 2015.
Tidligere minister for Skatter og afgifter,
finansminister og udenrigsminister.
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OPLÆGSHOLDERE TIL ARBEJDSCAMPEN AMB17ION , 1. DECEMBER PÅ TEATERØEN
Sister Jayanti
Er leder af Brahma Kumaris Europa og
Mellemøsten. Brahma Kumaris er verdens største
åndelige bevægelse ledet af kvinder. Brahma
Kumaris er dedikeret til personlig transformation
og verdens fornyelse. Sister Jayanti har
deltaget i klimatopmøder siden COP15 i
København.
Martin Lidegaard
Er radikalt medlem af Folketinget, tidligere
klima- og udenrigsminister, fra 2008-2011
medstifter af og arbejdende bestyrelsesformand
for Concito. 2011-14: Medlem af Core Group
forud for etableringen af Chora Connection.

Steen Hildebrandt
Er ph.d. professor emeritus, Århus Universitet;
adjungeret professor ved CBS og Aalborg
Universitet. Forfatter til bøger og artikler om
ledelse, organisation og samfundsforhold.
Seneste bog: Bæredygtig Global Udvikling, om
FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv. Steen
er medlem af Chora Connections bestyrelse.
Claus Stig Pedersen
Direktør for bæredygtighed i Novozymes og
adjungeret professor på Aalborg Universitet.
Claus rådgiver nogle af verdens største
virksomheder i bæredygtig omstilling. Claus
er i 2016 udnævnt af Ban Ki-Moon som 1
ud af verdens 10 lokale ambassadører for
FN’s Verdensmål. Claus er medlem af Chora
Connections bestyrelse.
Katherine Richardson
Er leder af Sustainability Science Centre på Københavns Universitet. Er Professor i
Biologisk Oceanografi på KU, og en af landets førende eksperter i klimaforandringer.
Er bl.a. medlem af Concitos tænketank og Klimarådet, og har tidligere været medlem
af bl.a. Klimakommissionen.
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TAK FOR HJÆLPEN - ARBEJDSCAMPEN AMB17ION, 1. DECEMBER PÅ TEATERØEN, KBH

TAK TIL:
Dorte Holbek (scenograf)
Er bl.a. uddannet scenograf fra Danmarks
Designskole og arbejder som både scenograf,
visuel iscenesætter og med konceptuel
performancekunst i mange forskellige
sammenhænge. Dorte stod for den visuelle
iscenesættelse af AMB17ION.
Mette Martinussen (madkoncept)
Er kok og madkunstner, og specialiseret i
kulinariske oplevelser, hvor bl.a. historiske og
kulturelle fænomener formidles i nye og unikke,
sansemættede formater. Sammen med Dorte
Holbek stod Mette for AMB17IONs afsluttende
middagsoplevelse.
Studerende Anh-Thu Nguyen fra Nørre G
Gymnasium, Andreas Rasmussen Kjær og Philip
Zébiri Ellefsen fra 9. klasse på Randersgade Skole
(og international koordinator på skolen, Rikke Torp
Willumsen).
Anh-Thu, Andreas og Philip var deltagere til
AMB17ION og rundede dagen af med at reflektere
over dagen for de øvrige deltagere
26 elever fra 4.V. på Randersgade Skole inkl. klasselærer Thomas Rieks.
Eleverne introducerede dagen med et bud på
både deres drømme og frygt om fremtiden.
Nedenfor et fællesbillede af dem sammen med
Mogens Lykketoft.
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TAK FOR HJÆLPEN - ARBEJDSCAMPEN AMB17ION, 1. DECEMBER PÅ TEATERØEN, KBH

TAK TIL:
Teaterøen, som dannede rammerne for dagen.
Kai Oke, der stod for livemusik og lydbillede.
Madkastellet, som stod for maden.
Eksterne facilitatorer til workshopsessionerne:
Erik Kristiansen, Tim Garder og Jacob Søby Bang.
Jonathan Hjort og Victor Lyse for teknikken.
Silas Addington for filmning.
Pernille Lehnert for hjælp med iscenesættelse.
Alle ´havfruer´ og ´havmænd´, og de mere end 20
frivilige, der løftede i flok for en fantastisk aften.
Alle fotos fra dagen er taget af Joachim Fougner.
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DELTAGERE I AMB17ION SEMINARER, SEPTEMBER/OKTOBER CHORA CONNECTION

AMB17ION SEMINARER 2016,
DELTAGERE

MAKE - afholdt hos Chora Connection den 30. september
Christian Willum			
Hanne Juel, 				
Mikkel Christopher			
Jakob Raffn				
Rasmus Grusgaard, 			
Anja Philiph, 				
Rosan Bosch, 				
Flemming Wisler 			
Helene Bjerre-Nielsen			
Michael Hauschild			
Claus Stig Pedersen			
Karen Blincoe				

DDC
Region Midtjylland
Space 10
wikiLCA
Plastindustrien
Forbrugerrådet TÆNK
Rosan Bosch Studio
NXT
VELUX Fondene
DTU & bestyrelsesmedlem i Chora Connection
Novozymes & bestyrelsesmedlem i Chora Connection
Bestyrelsesformand, Chora Connection

GROW - afholdt hos Chora Connection den 12. oktober
Rikke Krause				
Søren Winther Lundby		
Søren Riis				
Eva Grambye				
Karen Lumholt				
Mette Holm				
Jacob Fjalland				
Mikkel Klougart			
Steen Hildebrandt			
Karen Blincoe				

Coloplast & Global Shapers
Global Citizen
Lektor RUC & GoMore
Institut for Menneskerettigheder
Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation
Journalist/forfatter
WWF
VELUX Fondene
CBS
Bestyrelsesformand, Chora Connection
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DELTAGERE I AMB17ION SEMINARER, SEPTEMBER/OKTOBER CHORA CONNECTION

LIVE - afholdt hos Chora Connection den 5. oktober
Kim Escherich				
Hans Henrik Samuelsen 		
Michael Bugaj				
Peter Bardenfleth-Hansen		
Sune Kjems				
Brian Vad Mathiesen			
Kristian Skovbakke Villadsen		
Dorte Holbek				
Karen Blincoe				
Helene Bjerre-Nielsen			
Claus Skytte 				

IBM
Plan2B/AAU
Meploy
Tesla Motors
VIA Design
Institut for Planlægning, AAU
Gehl Arkitekter
Freelance scenograf
Bestyrelsesformand, Chora Connection
VELUX Fondene
Bestyrelsesmedlem i Chora Connection

EAT - afholdt hos Chora Connection den 10. oktober
Lotte Holm				
Tina Unger				
Niels Heine Kristensen		
Mikkel Klougart			
Rikke Lundsgaard			
Bjarne Møller Petersen		
Jens-Otto Andersen			
Lars Birger Nielsen			
Trine Krebs				
Mette Toftegård Rasmussen		
Lise Kloster Bro			
Felix Stark				
Thomas Roland			
Kim Escherich				
Birgitte Escherich			
Karen Blincoe				

Københavns Universitet
Lejre Kommune
Foodscapes, AAU
VELUX Fondene
Landbrugspolitisk rådgiver Danmarks Naturfredningsforening
Landmand på Langeland
Agronom ph.d. og forfatter
Bisserup fisk
Landsforeningen Praktisk Økologi
Hotel og Restaurationsskolen
Landskabsarkitekt, COWI
Verdens Rigeste Landmænd
Afdelingschef for ansvarlighed COOP
IBM
Kostkompagniet
Bestyrelsesformand, Chora Connection
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DELTAGERE I AMB17ION SEMINARER, SEPTEMBER/OKTOBER CHORA CONNECTION

LEARN - afholdt hos Chora Connection den 20. september
Phie Ambo 			
Lene Jensby Lange 		
Jan Eriksen			
Kirstine Rasmussen		
Lotte Stenlev			
Mette Gudme			
Jeppe Læssøe 		
Julie Goodall			
Sofie Stenbøg			
Dorte Holbek			
Camilla Bjerre			
Niels Elers Koch		
Karen Blincoe			

Stifter og bestyrelsesformand Den Grønne Friskole
Autens
The Foundation for Environmental Education
Carlsberg Fonden og Spire 17
Uddannelsesdirektør hos INDEX: Design to Improve Life®
Kontaktlærer, Gasværksvejens Skole
Professor MSO, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, AU
Lærer på Rådmandsgade skole
PhD-studerende ITU
Freelance scenograf
Region Sydjylland & bestyrelsesmedlem i Chora Connection
TRAP Danmark & bestyrelsesmedlem i Chora Connection
Bestyrelsesformand, Chora Connection

BE - afholdt hos Chora Connection den 28. sebtember
Anne Skare Nielsen 		
Anders Magelund		
Kaspar Colling Nielsen
Charlotte Sachs Bostrup
Eva Secher Mathiasen
Poul Kellberg			
Sonja Ohlsson			
Dorte Holbek, 			
Helene Bjerre-Nielsen		
Ole Fogh Kirkeby 		
Karen Blincoe			

Fremtidsforsker
Cand.merc.fil
Forfatter og underviser
Manuskriptforfatter og instruktør
Formand for Dansk Psykolog Forening
Comeback.nu
Meditationslærer, Brahma Kumaris
Freelance scenograf
VELUX Fondene
CBS & bestyrelsesmedlem i Chora Connection
Bestyrelsesformand, Chora Connection
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KOLOFON

AMB17ION
ER INITIERET, UDVIKLET
OG UDFØRT AF
CHORA CONNECTION
I 2016
KOLOFON - IDEKATALOG
UDGIVER:
Chora Connection, januar 2017.
UDVIKLING OG REDAKTION:
Maria Hørmann, Mette Hvid Brockmann & Karen Blincoe,
Chora Connection.
BILLEDER, CREDITS:
Joachim Fougner.
BAGGRUND:
Nærværende idekatalog er resultatet fra arbejdscampen AMB17ION, afholdt i København
den 1. december 2016, hvor 100 deltagere arbejdede med konkrete løsninger inden for FN’s 17
verdensmål i en dansk kontekst.
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